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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 068/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora Mariel Valéria Althmann Toni, matrícula 

11486, gestora judiciária da Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Alta Floresta, estará no exercício de licença compensatória no período de 

15/10/2018 a 24/10/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

servidora acima consignada no período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MOACIR DE CASTILHO, matrícula 7104, para 

exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário Substituto – 

FC – da Secretaria da Segunda Vara desta Comarca durante a ausência 

da titular, no período acima determinado, qual seja: de 15/10/2018 a 

24/10/2018 (licença compensatória da titular).

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 08 de Outubro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 P O R T A R I A N. 67/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora MARIANA ZÍLIO DA SILVA, matrícula 

34243, estará em usufruto de suas férias regulamentares relativas ao 

exercício 2018, no período de 15/10/2018 a 24/10/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar um servidor para 

substituí-la nesse período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MARCO ANTONIO ARARIBOIA FARACO, matrícula 

9522, para exercer as atividades inerentes ao cargo de DISTRIBUIDOR, 

CONTADOR E PARTIDOR - PTJ, lotado junto ao Distribuidor desta Comarca, 

no período de 15/10/2018 a 24/10/2018.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 08 de Outubro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 066/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que o servidor EDILTON ALVES DA SILVA, matrícula 

11545, gestor judiciário da Secretaria da Primeira Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará em treinamento na Escola dos Servidores no período de 

08/10/2018 a 11/10/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar um servidor para 

substituí-lo neste período,

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA, matrícula 34.193, 

analista do judiciário, para exercer as atividades inerentes ao cargo de 

Gestor Judiciário – FC – da Secretaria da Primeira Vara Cível desta 

Comarca durante a ausência do titular no período acima determinado, qual 

seja: de 08/10/2018 a 11/10/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 08 de outubro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 065/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora Marise Ivete Wottrich Bocardi, matrícula 

7097, gestora judiciária da Secretaria da Sexta Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará em treinamento “on the job” - PJE entre os dias 08/10/2018 

e 10/10/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

servidora acima consignada neste período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora Simone Aparecida Linares, matrícula n. 12.474, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário 

Substituto – FC – da Secretaria da Sexta Vara desta Comarca durante a 

ausência da titular, no período acima determinado, qual seja: de 

08/10/2018 a 10/10/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 08 de Outubro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003589-52.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Advogado(s) do reclamante: THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

EXECUTADO: ADEMIR ANTONIO GARCIA Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário.
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Processo Número: 1003137-42.2018.8.11.0007
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RICARDO SANDRI (AUTOR(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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RICARDO SANDRI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

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

preenche os requisitos legais. 2) Entendo necessário, para análise do 

pedido de tutela de urgência, a realização de perícia médica e estudo 

socioeconômico, razão pela qual postergo a sua apreciação. Por meio do 

Ofício Circular nº003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

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

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. 

Primeiramente, defiro o pedido da perita Ellieth Pereira dos Santos, motivo 

pelo qual procedi o cancelamento nesta data no Sistema da AJG. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial o 

(a) Dr. (a) Pamela Lustosa Rei, CRM-8468/MT, razão porque FIXO os 

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

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

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

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do (a) perito (a) se fez por meio do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

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

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

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

465 do CPC/2015 e para, querendo, no mesmo prazo, apresentarem 

quesitos para realização de estudo socioeconômico. 4) Após o 

cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao perito cópia da inicial e 

dos documentos médicos que instruíram a inicial (receituário e exame 

etc.), bem como, dos quesitos que vierem a ser apresentados pela parte 

autora, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço 

como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em trinta (30) dias, a 

contar da data designada para realização da perícia. 7) Após o 

cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, INTIME-SE 

a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, consignando que 

a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário designados, para 

se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo eventuais exames 

atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por conseguinte, caso 

haja, INTIMEM-SE os assistentes técnicos para apresentarem, no prazo 

comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 7.2) O laudo pericial deverá 

conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica 

realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados, bem como, em linguagem simples, indicar como 

alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §

§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) DETERMINO a realização de estudo 

socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda per 

capita da família da parte demandante. No referido estudo, a Assistente 

Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis que a 

incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

visualizar o padrão econômico da família. 9) Após decorrido o prazo de 

que trata o item “3”, com ou sem a vinda dos quesitos da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a Assistente Social, requisitando-se a 

realização do estudo social com encaminhamento a este Juízo no prazo de 

trinta (30) dias, atentando-se aos quesitos que porventura forem 

apresentados, além das ponderações supracitadas. 10) Não obstante o 

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

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

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

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

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

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

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 10.1) Destarte, após a juntada do 

laudo e do estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, 

CITE-SE o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 

242, § 3º, CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para 

oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com 

as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 10.2) No mesmo ato da 

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

e do estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial. 11) Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de quinze (15) dias, 

manifestar sobre a perícia e sobre o estudo socioeconômico, quando 

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

contestação. 12) Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 

13) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Após tudo 

cumprido, façam os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 09/10/18. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003166-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

L. F. D. P. (AUTOR(A))

CINTIA DA CRUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

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

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

sob Id 15818398; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

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

PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 
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estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para que proceda ao 

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

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

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

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

JANS PAIVA Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107408 Nr: 2782-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Maia, Priscila Maia - ME (Visual Fashion 

Hair)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE WAWRZYNIAK 

GONÇALVES - OAB:21837, Ingo Rusch Alandt - OAB:OAB/SC 8.138

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para atualizar o débito 

exequendo, nos moldes do Art. 524 do CPC, bem como promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender pertinente em direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108448 Nr: 3890-89.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elkem Lima de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, BRUNO CARVALHO DE SOUSA - 

OAB:19.198/OAB.MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OABMT 22.761

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Requerida, por intermédio de seus 

Advogados, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver (Art. 523 CPC). O débito será acrescido de multa de 

dez por cento, além de honorários advocatícios também de dez por cento 

caso não seja pago no prazo anterior (Art. 523, §1º CPC), quando será 

expedido Mandado de Penhora e Avaliação, desde logo, seguindo-se os 

atos de expropriação (Art. 523, §3º CPC). Transcorrido o prazo para 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525 CPC).

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92097 Nr: 5910-58.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esmael Ortiz

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta/MT contra Esmael Ortiz.

Entre um ato e outro, às fls. 84, a parte exequente pleiteou pela extinção 

do feito, tendo em vista que a parte executada quitou o seu débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

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

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos 

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

obrigação.

Custas pela parte executada.

Sem condenação em honorários, eis que a parte exequente informou que 

os mesmos já foram quitados, por meio de depósito judicial (fls. 81), bem 

como requereu o levantamento valores por alvará judicial.

Por fim, DEFIRO a transferência da importância depositada judicialmente, a 

título de honorários, para a conta abaixo indicada, que somente poderá ser 

efetivada após dois (2) dias úteis do esgotamento do prazo para 

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

Provimento N. 68/2018 CNJ.

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

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

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

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

independentemente de nova conclusão, EXPEÇA-SE alvará judicial em 

favor da Procuradora, devendo o valor dos honorários sucumbenciais ser 

transferido para conta bancária indicada às fls. 97. (Banco Itaú, Agência 

1354, C.C. 00939-9, CPF/MF nº 337.733.828-47).

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

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

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

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127398 Nr: 3769-90.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Sidnei Machado Augusto, 

Cpf: 91094992100, Rg: 1261054-0 SSP MT Filiação: Roque Augusto e 

Maria de Lourdes Machado Augusto, data de nascimento: 08/04/1979, 

brasileiro(a), natural de Iraça-SC, solteiro(a), pescador, Endereço: Bar, Na 

Balsa do Porto de Areia, Cidade: Paranaíta-MT

Valor das Custas Processuais: 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais 

e dezesseis centavos ), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 71. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

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

guia de custas e R$ 137,76 (centro e trinta e sete reais com setenta e seis 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

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

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

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

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

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

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

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

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70884 Nr: 3856-22.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Garcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Duarte

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

OAB:MT 13.050, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 670,54 (seiscentos e setenta reais com 

cinquenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 72-73. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 257,14 (duzentos e cinquenta e sete 

reais com quatorze centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003554-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (AUTOR(A))

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MAIA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003554-92.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP 

Advogado(s) do reclamante: ANA CAROLINA MORAES ABOIN RÉU: 

CICERO MAIA FILHO Vistos. Trata-se de Ação de cobrança ajuizada pelo 

Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda-EPP, representado por Marcelo 

Vinicius de Miranda em face de Cicero Maia Filho, ambos qualificados nos 

autos. Analisando detidamente os documentos coligidos nos autos, a 

conta hospitalar, ora objeto da presente demanda, foi emitida em nome de 

“Cicero Maia Peixoto”, cujo motivo da alta médica se deu em razão do 

óbito, sendo a mesma encerrada em 25/06/2016 (id 15702832). A 

notificação extrajudicial em relação à cobrança dos serviços médicos 

hospitalares do paciente Cicero Maia Peixoto foi endereçada a Cicero Maia 

Filho, ora requerido (id 15702832). O artigo 17 do CPC/15 dispõe que “para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” e como se 

sabe, nos casos de falecimento do devedor, quem paga as dívidas do “de 

cujus” é o espólio, e não o próprio herdeiro, conforme preconiza o artigo 

796 do CPCP/15, nos seguintes termos: “O espólio responde pelas dívidas 

do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro 

das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. Diante de 

tais fatos, na forma do artigo 10 CPC/15, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível nulidade do 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000432-08.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): OTAVIANO PEREIRA DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

WESLEY RODRIGUES ARANTES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de aposentadoria por 

idade c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por Otaviano Pereira da 

Silva contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos. O autor alega que é segurado da Previdência Social e ao tempo 

do ajuizamento da ação constava com 68 (sessenta e oito anos) de idade. 

Informa que na ação demandada na justiça do trabalho foi reconhecido o 

seu direito trabalhista consistente no vínculo empregatício com o 

empregador Elpídio José Del Pino entre o período 02/05/1984 à 09/11/2011 

na qualidade e atividade de administrador, tendo sido determinado na 

sentença às devidas anotações em seu CTPS, bem como a realização do 

pagamento das verbas trabalhistas, incluídas o recolhimento do FGTS 

(Fundo de Garantia por tempo de serviço) referente ao período, conforme 

sentença anexa, todavia ao requerer o benefício na via administrativa, o 

pedido foi negado. Requer, no mérito a procedência da ação para 

condenar a proceder a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade, bem como o pagamento dos valores atrasados desde a data do 

requerimento na via administrativa – 30/09/2015, devidamente corrigidos, 

além da condenação em honorários advocatícios. Juntou, com a inicial, 

diversos documentos. Emenda a inicial no id 4879883. Recebida a inicial, 

foi deferido pedido de gratuidade de justiça e determinado a citação do 

requerido (id 4971773). O autor requereu a decretação da revelia do 

requerido, bem como o julgamento antecipado da lide (id 6721631). Juntou, 

com a manifestação, cópia do despacho exarado nos autos da ação 

trabalhista, bem como cópia da ata de audiência em que foi proferida a 

sentença de mérito (id’s 6721699 e 6722122). Certidão de decurso do 

prazo para apresentação da contestação (id 6725164). Decisão 

saneadora foi decretada a revelia do requerido, fixado os pontos 

controvertidos e designado audiência de instrução e julgamento (id 

6725669). Manifestação da autarquia requerida no id 7822762. A petição 

veio instruída com os documentos contidos no id 7822831 (extratos do 

CNIS e MPAS/INSS). Na audiência realizada foi tomado o depoimento 

pessoal da parte autora e oitiva das (id 8746889). Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação 

de Concessão de aposentadoria por idade c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Otaviano Pereira da Silva contra Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos já qualificados nos autos. Não havendo 

questões preliminar ou pendentes a serem sanadas, passo ao mérito da 

causa. Pretende a parte autora a concessão da aposentadoria por idade, 

contando com períodos de trabalhado em atividade rural e no meio urbano, 

ou seja, é denominada híbrida ou mista. A concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora exige a demonstração da idade de 60 

(sessenta) anos, para a mulher e 65 (sessenta e cinco) anos, para o 

homem (art. 48 c/c art. 25, ambos da Lei nº 8.213/1991). E para os 

trabalhadores rurais, o limite etário é reduzido para 60 (sessenta) anos 

para os homens e 55 (cinquenta e cinco) para as mulheres (art. 48, § 1º, 

da Lei n. 8.213/91). O autor acostou cópia da sua certidão de casamento 

onde consta como profissão a atividade de lavrador (id 4874489 – pág. 1), 

da sentença trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício no período 

02/05/1984 à 09/11/2011 com o empregado Elípido José Del Pino na 

atividade de administrador, cujo vínculo consta anotado em sua CTPS (id’s 

4874489 e 6722122), dentre outros documentos. Na decisão saneadora, 

foi determinada a produção de prova testemunhal para proceder a oitiva 

das testemunhas e colher o depoimento pessoal da parte autora, a fim de 

buscar a verdade processual quanto à atividade desenvolvida pelo autor, 

ao tempo do preenchimento do requisito etário (id 6725669). Pois bem. O 

STJ tem entendimento consolidado no sentido de que nos casos de 

aposentadoria a sentença trabalhista de reconhecimento de vínculo 

empregatício serve apenas para o início de prova material não sendo ela, 

por si só, meio exclusivo de prova, tendo em vista que para a concessão 

do benefício previdenciário pretendido é imprescindível à complementação 

por meio da prova testemunhal. Colaciono abaixo, o entendimento do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/1973. 
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DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA 

TRABALHISTA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. Quanto à alegada violação ao artigo 535 do CPC/1973, 

verifica-se que as razões de recorrer são genéricas e desprovidas de 

argumentação jurídica, já que não apontam os temas supostamente 

omitidos, contraditórios ou obscuros. Trata-se de deficiência na 

fundamentação, caso em que se aplica, por analogia, o disposto na 

Súmula 284/STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia". 2. É pacífico o entendimento deste Tribunal 

Superior no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada 

como início de prova material para a determinação de tempo de serviço 

caso tenha sido fundada em outros elementos de prova que evidenciem o 

labor exercido na função e nos períodos alegados pelo trabalhador. 

Acerca do tema, o Tribunal a quo consignou que a sentença trabalhista 

não veio acompanhada de outras provas que demonstrem o vínculo 

reconhecido no provimento jurisdicional, de modo que, o acórdão recorrido 

merece ser mantido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no 

AREsp 1140573/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO 

CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA TRABALHISTA 

HOMOLOGATÓRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DAS 

CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. [...] 3. No que toca à afronta ao art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/1991, constato que o acórdão recorrido não analisou o ponto 

consistente na aceitação da sentença trabalhista como início de prova 

material. Com efeito, o único ponto analisado foi o de ausência do INSS na 

lide trabalhista, que é diverso do apresentado no Recurso Especial. 4. Não 

obstante, ainda que se conhecesse do ponto, o recurso também não 

prosperaria. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no 

sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de 

prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço, mesmo que o 

INSS não tenha participado da relação jurídico-processual-trabalhista, se 

corroborado por outro meio de prova, como no caso" (AgInt no AREsp 

988.325/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

DJe 2/5/2017). [...] 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1726031/MT, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/04/2018, DJe 02/08/2018). No caso dos autos, foram oportunizadas as 

partes a produção da prova testemunhal com a designação da audiência 

de instrução e julgamento, no entanto na audiência o requerente informou 

que não haviam testemunhas para serem ouvidas, reiterando o pedido de 

julgamento antecipado da lide, tendo sido colhido apenas o seu depoimento 

pessoal, conforme consta na ata de audiência acostada aos autos. Assim, 

nota-se que no caso em apreço, como a parte interessada não produziu a 

prova testemunhal para corroborar a prova documental coligida aos autos, 

em relação ao labor rural e a atividade urbana, a improcedência é medida 

que se impõe. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVIDENCIÁRIO. 

TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PERMANÊNCIA. LEI 9.032/1995. CONVERSÃO. 

LEI DA APOSENTADORIA. NÃO PROVIMENTO. [...]8. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça vem, de modo reiterado, decidindo no sentido 

de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova 

material, estando apta para comprovar o tempo de serviço prescrito no 

indigitado art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, desde que fundamentada em 

elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa na função e 

nos períodos alegados, ainda que o Instituto Previdenciário não tenha 

integrado a respectiva lide. (AC 0028186-38.2008.4.01.9199 / MG, Rel.) 

[...] (AC 0003296-88.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL JOSÉ 

ALEXANDRE FRANCO, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ 

DE FORA, e-DJF1 de 08/03/2018). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR URBANO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE 

ACORDO TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO 

CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. TEMPO DE 

SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO NÃO COMPROVADO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os requisitos para obtenção 

do benefício aposentadoria por idade urbana são a idade de 65 (sessenta 

e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, bem como o 

cumprimento da carência (art. 48 c/c art. 25, ambos da Lei 8.213/1991). 2. 

Para o cômputo da carência, conforme a tabela transitória e progressiva 

do art. 142 da Lei 8.213/1991 - aplicável aos segurados inscritos na 

Previdência Social Urbana até 24/07/1991, e aos trabalhadores e 

empregadores rurais cobertos pela Previdência Social Rural -, deve ser 

considerado o momento do implemento do requisito etário. 3. A sentença 

proferida nos autos de ação trabalhista (inclusive aquela homologatória de 

acordo entre as partes), atestando vínculo empregatício do segurado e 

determinando a anotação em CTPS pelo ex-empregador, configura início 

de prova material suficiente para fins de concessão de benefício 

previdenciário, nos termos do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991, desde que 

corroborada pelos demais elementos fáticos dos autos. 4. No caso 

concreto, a parte autora comprova o atendimento ao requisito etário 

previsto no art. 48 da Lei 8.213/1991. Todavia, as testemunhas ouvidas 

em Juízo pouco souberam informar acerca dos fatos controversos, 

demonstrando imprecisão e insegurança, não corroborando, pois, o início 

de prova material consistente em acordo homologado por sentença 

trabalhista. Sendo assim, deve ser mantida a sentença de improcedência 

da pretensão vestibular, já que não comprovado pela parte autora o 

preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício 

previdenciário pleiteado inicialmente, notadamente, o tempo de contribuição 

legalmente exigido. 5. Apelação da parte autora não provida. (AC 

0048930-78.2013.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 22/06/2017). DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora no pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do 

CPC/2015, que ficará com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do 

art. 98, § 3º, do NCPC, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

MILENA PIRAGINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

MARISELMA EVA SAUVESUK (RÉU)

Outros Interessados:

SARGENTO XAVIER (TESTEMUNHA)

SR. DIOMAR (TESTEMUNHA)

BLASIO JOSE KREMER (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000695-74.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

15860045 (correspondência devolvida pelo correio) com a indicação 

“Ausente”, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003029-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BERNARDES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Processo: 1003029-13.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

15860707 (correspondência devolvida pelo correio) com a indicação “Não 

existe o Nr.”, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. (REQUERENTE)

Q. V. M. (ADVOGADO(A))

D. F. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

I. G. D. A. L. (ADVOGADO(A))

E. C. R. (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

L. D. A. D. (REPRESENTADO)

J. D. A. D. (REPRESENTADO)

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

MILENA PIRAGINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BETO ROSSI (ADVOGADO(A))

MARISELMA EVA SAUVESUK (RÉU)

Outros Interessados:

SARGENTO XAVIER (TESTEMUNHA)

SR. DIOMAR (TESTEMUNHA)

BLASIO JOSE KREMER (TESTEMUNHA)

 

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

parte autora acerca do documento de ID. 15860045 (correspondência 

devolvida), em que pese a intimação de ID. 15860069, bem como para, 

querendo, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência 

do Oficial(a) de Justiça, necessária para os atos processuais (Mandado 

de intimação), no prazo de cinco (05) dias, JUNTANDO A GUIA quitada, 

bem como o comprovante de pagamento nos autos, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000967-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEIA ALMEIDA MACHADO TORREZAO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000967-97.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

proceder ao recolhimento das Custas processuais e taxa judiciária 

conforme cálculo ID. 13731501, nos termos da sentença proferida nos 

autos, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

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

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001307-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1001307-41.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

proceder ao recolhimento das Custas processuais e taxa judiciária 

conforme cálculo ID. 14105888, nos termos da sentença proferida nos 

autos, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

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

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN RODRIGUES HOMEM DE FREITAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000930-70.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

proceder ao recolhimento das Custas processuais e taxa judiciária 

conforme cálculo ID. 14209700, nos termos da sentença proferida nos 

autos, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

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

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001583-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

ANTONIO OVIDIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

Processo: 1001583-72.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

proceder ao recolhimento das Custas processuais e taxa judiciária 

conforme cálculo ID. 15132875, nos termos da sentença proferida nos 

autos, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

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

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 11 de 824



encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 13 da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 14331552 e seguintes, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000923-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000923-78.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

proceder ao recolhimento das Custas processuais e taxa judiciária 

conforme cálculo ID. 15133121, nos termos da sentença proferida nos 

autos, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

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

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000925-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000925-48.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

proceder ao recolhimento das Custas processuais e taxa judiciária 

conforme cálculo ID. 15133431, nos termos da sentença proferida nos 

autos, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

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

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002094-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. A. (ADVOGADO(A))

M. L. R. (REQUERENTE)

M. M. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo: 1002094-70.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da certidão da Contadoria 

de ID. 15515597, para manifestação ou providência no prazo de cinco (05) 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001875-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OIRES LIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

H. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA SANTANA OAB - 514.613.821-49 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

H. S. S. (REPRESENTADO)

 

Processo: 1001875-52.2018.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente e 

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

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

dias, proceder ao recolhimento das Custas processuais e taxa judiciária 

conforme cálculo ID. 15868509, nos termos da sentença proferida nos 

autos, através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

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

selecionando a opção Custas e Taxas Finais ou Remanescentes. 

ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento através da juntada do 

comprovante original nos autos. Caso não seja comprovado o 

recolhimento, conforme orientado acima, referido débito será remetido ao 

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

encaminhamento a protesto e anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002781-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERNARDES MARTINS (AUTOR(A))

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002781-47.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): RAFAEL BERNARDES MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Rafael Bernardes Martins propôs a presente 

ação de Amparo Assistencial ao Deficiente com pedido de tutela de 

urgência em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo 

o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício eis 

se tratar de pessoa portadora de deficiência, bem como pela 

impossibilidade de prover a sua própria manutenção e de sua família. 

Juntou documentos ao PJe. Intimado o autor para juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência, este aportou ao Id. 14571103. Vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. DEFIRO a gratuidade 

de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Entendo necessário, para análise da tutela de urgência, a 

realização de perícia médica. “In casu”, através do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 
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Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como à estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, determino a imediata 

realização de ESTUDO SOCIAL na residência da parte autora, com o fim 

de verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 

8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para 

tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta Comarca para 

realização do estudo social na residência da parte autora. ENCAMINHE-SE 

à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados 

pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 

(vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à 

Assistente Social verificar a real condição financeira do núcleo familiar da 

parte autora, relatando minuciosamente acerca da residência, se trata-se 

de imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, 

quais os bens móveis que guarnecem à residência, se possui veículos, 

qual a renda auferida pela família e outras informações relevantes ao 

deslinde da causa, devendo ainda responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Outrossim, nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado 

entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO perito judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins CRM 8137/MT, razão 

por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

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

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE à Sra. 

Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte requerida (cuja cópia 

se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na 

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

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

deficiência ocasiona impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial? Qual o grau do impedimento? c) Os 

impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas? d) A parte autora em razão da deficiência que o 

acomete e dos impedimentos ocasionados é capaz de gerir sua própria 

vida sem a intervenção de terceiros? Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do relatório de estudo social e do laudo pericial, CITE-SE o 

requerido, com o encaminhamento dos autos, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 60 

(sessenta) dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, 

deixo de agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, 

diante da impossibilidade de comparecimento dos procuradores da 

autarquia requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato 

da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca dos laudos, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre o relatório de estudo social e sobre o laudo pericial, 

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

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

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

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, (anexando cópia da 

presente nomeação). Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 8 de outubro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132275 Nr: 6393-15.2015.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martins Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivandir Venancio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Terceiros e Interessados

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Jorge Martins Venancio propôs Ação de Interdição em face de Ivandir 

Venancio, alegando, em síntese, que o requerido é irmão do Requerente 

que é portador de Transtornos mentais (CID F 10.7), não possuindo 

condições de praticar sozinho os atos da vida civil, e que o requerente é 

quem apresenta melhores condições de cuidar do requerido.

 Argumenta que é imprescindível a decretação da interdição, e que 

necessita do termo de curatela para representá-lao nos atos da vida civil.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/12.

Recebida a inicial à fl. 14, designou-se audiência de entrevista com a 

interditada, deferiu-se a curatela provisória, bem como fora deferido os 

benefícios da Justiça Gratuita.

 Termo de compromisso à fl. 19.

 À fl. 20 consta no termo de audiência que não foi possível realizar a oitiva 

do requerido, vez que este se recusou a comparecer.

 Manifestação do Ministério público às fls. 22/23, pugnando pela realização 

de pericial domiciliar.

Designação de inspeção judicial no interditando à fl. 25, com o aporte do 

termo de inspeção judicial à fl. 33.

 À fl. 39 fora nomeado curador especial.

Manifestação da Defensoria Pública na qualidade de curador especial à fl. 

40.

 Processo devidamente correicionado à fl. 42, encaminhando-se o feito ao 

Ministério Público.

 Parecer Ministerial de fls. 45/46, pugnando pela procedência do pedido.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Procede a pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição do 

requerido, senão vejamos.

A incapacidade do curatelado restou devidamente demonstrada através 

dos documentos juntados nos autos, bem como pela inspeção judicial 

realizada junto à residência do requerido, onde o mesmo apresentou 

comportamento compatível com os pareceres de fls. 07 e 21, e em 

consonância o parecer favorável do Ministério Público.

Dessa forma, constatou-se que o requerido não tem o discernimento 

necessário para os atos da vida civil, necessitando, para tanto, de pessoa 

devidamente habilitada.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, 

para decretar a interdição de Ivandir Venancio, nomeando-lhe como 

curador seu irmão, Jorge Martins Venancio.

Intime-se o curador para prestar o compromisso legal, em 5 (cinco) dias 

(art. 759, CPC).

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.

Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do §3º do 

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Edital Citação

 Prazo do Edital: 30 Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EM 

SUBSTIUIÇÃO LEGAL JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

PROCESSO n. 1000834-55.2018.8.11.0007
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Valor da causa: $1,000.00

ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420)

 POLO ATIVO: IZOLINA RODRIGUES DA SILVA, Endereço: SEGUNDA SUL, 

SÍTIO BOA VISTA, COMUNIDADE ESTRELA DO SUL, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78587-000 e Nome: OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, 

Endereço: SEGUNDA SUL, SÍTIO BOA VISTA, COMUNIDADE ESTRELA DO 

SUL, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000

POLO PASSIVO: ANDERSON DE OLIVEIRA FALCAO, Endereço: RUA 

SÔNIA MARIA, 168, - ATÉ 1498/1499, JARDIM MARIA CAROLINA, SINOP - 

MT - CEP: 78552-680

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do polo passivo acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de quinze (15) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, oferecer resposta escrita, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Os documentos vinculados encontram-se disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.

RESUMO DA INICIAL: IZOLINA RODRIGUES DA SILVA e OSVALDO 

RODRIGUES DA SILVA ingressaram com AÇÃO DE GUARDA em face de 

ANDERSON DE OLIVEIRA FALCÃO pelos motivos que passo a expor: I – 

DOS DATOS: 1. No caso em tela, os autores são avós maternos do menor 

E. R. F., nascido no dia 14/07/2005, conforme certidão de nascimento. 2. 

Ocorre que, a Genitora do menor, que por sua vez é filha dos autores, 

faleceu na data de 03/07/2012, conforme se vislumbra através da certidão 

de óbito. 3. Cumpre esclarecer que, os autores nunca tiveram contato com 

o Pai do menor, ora requerido, e nem sequer sabem do paradeiro do 

mesmo, segundo eles, a ultima noticia que tiveram do requerido é que se 

encontrava preso. 4. Nesta entoada, o menor sempre conviveu com os 

avós maternos desde antes do falecimento da genitora e, portanto, 

possuem vinculo afetivo muito consistente, não somente por razão do 

tempo o qual convive, mas também por conta de todo o carinho e amor o 

qual recebe. 5. Por fim, é medida de rigor que a guarda seja deferida em 

favor dos requerentes, afinal, atende as necessidades do menor.

DESPACHO / DECISÃO: [...] 4 - CITE-SE o requerido e intimem-se os 

envolvidos para comparecerem na sessão, acompanhados de seus 

advogados ou Defensores Públicos, obrigatoriamente.

 5 - O mandado direcionado à parte requerida deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência e NÃO será acompanhado da cópia da 

petição inicial (§1º, art. 695, CPC).

 6 - Consigne nos mandados destinados aos envolvidos que a ausência 

será considerada como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa.

 7 - Optando os envolvidos pela solução consensual, vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação e conclusos.

 8 - Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá 

observar o prazo do art. 335 do CPC.

 9 - Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação.

 10 - Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

 11 - Antes da conclusão, vista ao Ministério Público. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MOACIR DE CASTILHO, 

digitei.

Alta Floresta, 10 de outubro de 2018.

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu código" e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu código", clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o "Código" localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

"Solicitar Habilitação", sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba "Expedientes" no "Painel do Representante Processual", 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003415-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (REQUERENTE)

CASSIANO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ELEODORO ROLON (TESTEMUNHA)

JOSÉ VALDEMI DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

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

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

certidão do Sr. Oficial de Justiça, sob ID 15601381, devendo informar, 

ainda, o novo endereço da testemunha JOSÉ VALDEMI DA SILVA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000994-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO - DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAR FRANCISCO GOMES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000994-51.2016.8.11.0007 Vistos. INDEFIRO o 

pedido sob o ID 14238553, para penhora dos elevadores de automóveis 

existentes na empresa executada e demais maquinários, até o montante 

suficiente para saldar a dívida, vez que se evidencia, por meio da 

atividade econômica da empresa (serviços de manutenção e reparação 

mecânica de veículos automotores), apontada no documento sob o ID 

3708701, que referidos bens são impenhoráveis, nos termos do art. 833, 

V, do CPC. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar nos autos bens penhoráveis de propriedade da executada. 

Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001221-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. (ADVOGADO(A))

K. S. (REQUERENTE)

G. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. B. D. O. (ADVOGADO(A))

R. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001221-70.2018.8.11.0007 Vistos. Especifiquem as 

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

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

Alta Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117243 Nr: 5348-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes Ferreira, Carlos Quintino 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor de R$ 17.833,63 indicado pela parte exequente.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Caso reste infrutífera, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já 

a inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta-MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 178-53.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.260.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136108 Nr: 902-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Soares Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

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

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que já houve tentativa de constrição de 

ativos financeiros da executada (fl. 55), a qual restou inexitosa (fls. 

57/59). Por tal razão INDEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD.

Outrossim, DEFIRO a pesquisa de em nome do executado, via sistema 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles veículos que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o requerido, no prazo de 5 

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

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

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o requerido para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111126 Nr: 6738-49.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, GAVN, GMN, GPP, JGDL, MRT, RSS, RLF, VTdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdLL-M, GdLL, DAdVeTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Evelyn Dan Lopes - 

OAB:20.074, Gabriel Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, Valnir 

Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de 

verificar o endereço atual do executado, conforme extrato em anexo.

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

278.

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

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

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

Ademais, o artigo 8º, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do 

processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

Desta maneira, DEFIRO o pedido de fl.339, consistente na inclusão do 

nome dos executados nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, 

eis que há previsão legal no art. 782, §3º do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 247-70.2006.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Bernardes Martins Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil. CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51049 Nr: 3697-84.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDdPL, VJD, CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Inicialmente, DEIXO de efetuar a restrição dos veículos encontrados às fls. 

187 e 189, via sistema RENAJUD, vez que já possuem restrições.

Outrossim, DEFIRO o pedido de fls.204/205 e determino a intimação do 

executado na pessoa de seu patrono para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

INDIQUE BENS passíveis de penhora, sob pena de incidência da multa 

prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC, fixada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito sob execução.

Dessa forma, conste no mandado de intimação que a inércia do executado 

implicará na configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

incidência da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do CPC, 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito sob 

execução.

Intimem-se.

Cumprida a determinação supra e certificado o decurso do prazo 

concedido ao devedor, vistas à exequente para manifestação, pelo prazo 

de 10 (dez) dias e conclusos para análise do pedido de letra “c” e demais 

deliberações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 6379-12.2007.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chevron Brasil Ltda

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira 

- OAB:3.662/MT

 Vistos.

Considerando que a parte Embargante não apresentou o endereço da 

testemunha Thiago Vieira Barbosa, HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

respectiva testemunha.

 Outrossim, intimem-se as partes, para, apresentarem alegações finais, 

pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137177 Nr: 1494-37.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ondina Tereza, Geneci Lucia de Souza, Maria Lourdes 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Vizoli Kopeeski

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE POLÉTTI DE MATTOS 

RODRIGUES - OAB:57175/PR

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes às fls.192/193, vez que as partes se 

compuseram amigavelmente visando por fim ao litígio.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

 Inexiste pactuação expressa sobre os honorários advocatícios, cada 

parte arcará com os honorários de seus procuradores. Todavia, em razão 

da parte autora ser representada pela Defensoria Pública, consigno ser 

desnecessário o respectivo pagamento.

 Em razão do acordo ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescente, se 

houver, com base no teor da art. 90, §3º do CPC.

 Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao CRI desta Comarca 

para efetuar a baixa da AV-1/30.058, realizada em 07.06.2016, às 

expensas das partes vez que foi revogado o beneficio da justiça gratuita 

concedida à parte autora cf. se vê à fl.155.

 Após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143980 Nr: 5192-51.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Guedes Filho

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS:a) a conceder o benefício de auxílio-doença, desde a data 

de sua cessação indevida, isto é, 26/03/2018 (fl. 70v) até a data 

imediatamente anterior à concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez.b) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde 

a data de apresentação do laudo pericial (11/05/2018 - fl. 53), com renda 

mensal inicial de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; c) a 

efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício de 

auxílio-doença, desde a data de sua cessação indevida (26/03/208 - fl. 

70v), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela;d) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde da data do laudo pericial, 

(11/05/2018 - fl. 53), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento 

de cada parcela;e) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), a serem requisitados 

junto ao AJG (fl. 44).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64553 Nr: 3989-98.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, solicite a Sra. Gestora novas 

informações, inclusive via telefone ao departamento competente, quanto 

ao prazo da entrega do cálculo necessário para a expedição de RPV no 

presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 1833-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Nair Dorigo Bandiera

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lucilei Volpe 

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) SUSPENDO a presente ação até a prolação da sentença de habilitação, 

nos termos do art. 689, do CPC.

2) CITE-SE o requerido para, querendo, impugnar o pedido no prazo de 5 

(cinco) dias.

3) Após o decurso do prazo estabelecido no item “2”, com ou sem a 

manifestação do requerido, façam-se os autos CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66426 Nr: 5930-83.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise minuciosa dos autos verifica-se que conforme certidão de fl. 

77, e demais dados constantes nos autos, estão ausentes os dados do 

requerido, a saber, o nome de seu pai (avô do requerente) e a certidão de 

nascimento do demandado.

Outrossim, cumpre elucidar que pelo emprego dos sistemas aos quais 

esta magistrada possui acesso não é possível a verificação de tais dados. 

Desta sorte resta o indeferimento do pedido de fls. 114.

Entrementes, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, diligencie e traga aos autos o endereço do Cartório de Registro Civil 

onde fora anotado o nascimento do demandado, a fim de que seja 

expedido ofício ao referido órgão objetivando a consecução das 

informações necessárias ao cumprimento integral da sentença de fls. 

62/66.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 170822 Nr: 4405-51.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Machado Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Borges Santos - 

OAB:23940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante da certidão de fl. 152, RECEBO os embargos para discussão.

2) SUSPENDO a execução fiscal em apenso, frente a possibilidade de 

dano irreparável no caso de prosseguimento e consequente levantamento 

do valor bloqueado.

3) Por outro lado, INDEFIRO o pedido de imediato desbloqueio dos valores 

penhorados na conta da embargante, tendo em vista ser a referida 

garantia, condição para a propositura da presente ação, nos termos do 

art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1.980.

4) INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar impugnação 

aos embargos no prazo legal.

5) Se, eventualmente, com a impugnação, a parte embargada suscitar 

matéria preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte 

embargante para se manifestar, no prazo de dez (10) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 2248-28.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaipu Auto Peças Ltda., David Paulino Gomes, 

Luzia Gomes Alencar, Elizeu Junior de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:Subprocuradora

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

OAB:5091-B, Ana Carolina Moraes Aboin - OAB:24.889-A/MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos, etc.

Determino a SUSPENSÃO do presente feito, até final deslinde dos autos 

em apenso (Cód. 170822).

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106964 Nr: 2302-47.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Ignes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 599,76 (quinhentos e noventa e nove reais 

com setenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 158-160. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 186,36 (cento e oitenta e seis 

reais com trinta e seis centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91761 Nr: 517-21.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 

Procuradoria Geral Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Gracil Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana Abud Chaud - 

OAB:9377/MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

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

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

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

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 264-28.2014.811.0007

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcieli Regina Esgotti de Luna, Michel Antonio Esgotti, 

Marilene Raulino Esgotti, Muriel Fernando Esgotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT

 Vistos.

Considerando que a presente ação fora extinta sem resolução de mérito, 

frente à desistência do autor, inclusive, com trânsito em julgado da 

sentença, considerando ainda, que possível a extração de seu conteúdo 

por meio de cópia, INDEFIRO o pedido de fl. 168.

INTIME-SE o autor, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para carga dos 

autos.

Transcorrido in albis o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137299 Nr: 1559-32.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leia Filomena de Miranda

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

Sonia Neri Ferreira Ponce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eliomar josé lira - 

OAB:74795/PR, MARIA HELENA KOCHINSKI - OAB:62582

 Ante todo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPCEm razão da sucumbência, condeno a Autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do CPC.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BUENO DE SOUSA (AUTOR(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002342-36.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

visando a concessão de beneficio previdenciário (restabelecimento ao 

auxílio doença ou aposentadoria por invalidez com antecipação de tutela), 

ajuizada por VALTER BUENO DE SOUSA em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados na petição 

inicial. Acostou ao feito diversos documentos. Recebida a inicial, foi 

deferido o beneficio da justiça gratuita, designada perícia médica e 

postergada a apreciação da tutela antecipada para após o contraditório, 

13966358. Laudo pericial apresentado sob o Id n. 15647579. Após, o autor 

manifestou quanto ao laudo pericial e requereu a análise da tutela 

antecipada, para o fim de determinar a imediata implantação do beneficio 

de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do beneficio de 

auxilio doença até o julgamento do mérito. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido retro e passo à 

análise da tutela de urgência. Sob a égide do atual Código de Processo 

Civil, nos termos do artigo 300, são requisitos para a concessão da tutela 

de urgência pleiteada: a) a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo 

presentes os requisitos acima elencados, de modo a justificar a 

concessão da medida pleiteada. A probabilidade do direito invocado 

encontra-se expressa nos relatórios médicos acostados à inicial, bem 

como junto ao laudo pericial realizado judicialmente (Id’s n.15647579, 

13951953). Isto porque, se verifica através do laudo pericial realizado 

judicialmente datado em 29.09.2018, que o autor é portador de seqüela 

traumática TCE, decorrente de um acidente de trabalho ocorrido em 

18.01.2011, (quando exercia a função de motorista de ônibus), o qual está 

incapacitado para o trabalho de forma total e permanente, não sendo 

possível a reabilitação para outra função. Neste sentido, vejamos: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA 

NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC DESDE 

O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991- 

JUROS DE MORA DE 6% AO ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA 

(SÚMULA 204 DO STJ) – POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 

11.960/09 ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.O 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve 

ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas 

também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.O 

termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez é o dia 

seguinte da cessação do auxílio-doença.Honorários advocatícios fixados 

nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73.Correção monetária calculada 

com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, nos termos 

do art. 41-A da Lei 8.213/1991.Juros de mora no percentual de 6% ao ano, 

a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação 

do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 

29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à 

caderneta de poupança. (Apelação / Remessa Necessária 84139/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 

04/10/2018) Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito invocado 

pelo autor. Ademais, verifica-se que por duas vezes fora concedido o 

beneficio de auxilio doença ao autor, cf. observa-se através do 

documento CNIS, anexado ao ID 13951933 Pág.2, o qual foi cessado em 

06.06.2017. Doutro lado, considerando-se o caráter alimentar do benefício 

pleiteado, encontra-se igualmente preenchido o requisito da 

urgência/perigo de dano, caso somente ao final do feito seja apreciado o 

pedido. ISTO POSTO, nos moldes e razões acima elencados, com base no 

artigo 300 do NCPC, concedo a tutela de urgência, em favor do autor para 

a o restabelecimento do benefício auxílio-doença, no montante de 91% do 

salário de contribuição, devendo a medida ser implantada no máximo em 

30 (trinta) dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), à título de astreintes. Cite-se/intime-se o 

requerido para cumprir a TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA, bem como 

para, querendo, contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias e em igual 

prazo manifestar quanto ao laudo pericial. Após, intime-se a parte autora 

para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 100 do NCPC. Decorrido o prazo sem a resposta do 

INSS, CERTIFIQUE-SE. Cumpridas as determinações acima, venham-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SERGIO MENGARDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE THEODORO (RÉU)

Magistrado(s):

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

FLORESTA Autos n° 1002677-89.2017.8.11.0007 Termo de Audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE WALTER SANDMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000310-58.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando-se 

o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em observância aos 

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino a intimação da 

parte Embargada, na pessoa de seus patronos, para que se manifestem 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 1.023, §2° do 

novo Código de Processo Civil e após, voltem-me os autos conclusos. Alta 

Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001624-39.2018.8.11.0007 Vistos. Especifiquem as 

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

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

Alta Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001404-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

 

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

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

ID n°. 15682469. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000274-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADAILTON MATEUS 

CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição ID nº 15652253) e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 15684311. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte requerida para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 (quarenta e oito) 

horas. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de outubro 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS (ADVOGADO(A))

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003120-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAQUEL MONTEIRO VAZ 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Perscrutando os autos, verifico que a 

parte autora foi intimada para emendar a inicial. Por conseguinte, o 

requerente juntou comprovante de endereço em nome de sua genitora, 

contudo, tal documento encontra-se ilegível. Assim, em observância ao 

princípio da economia processual, intime-se novamente a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito, documento legível. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011236-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011236-47.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

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

petição num. 15305588 que efetuou o pagamento espontâneo da 

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

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Concomitantemente, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença de ID num. 14398773. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003060-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JACIELE PEREIRA SILVA Vistos. Antes de apreciar o 

pedido de ID nº 14773295, intime-se o exequente para que apresente 

demonstrativo do débito devidamente atualizado, em cinco dias, sob pena 

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

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000622-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

ADRIANO RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000622-05.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIANO RODRIGUES DA 

COSTA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. INTIME-SE a 

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

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

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

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

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Alta Floresta/MT, 9 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO BIANCHINI SERAFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000993-32.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO BIANCHINI SERAFIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 15649986) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

ID nº 15654213. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 

(quarenta e oito) horas. Em caso de concordância expressa ou tácita do 

devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento 

retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011301-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (EXEQUENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO (ADVOGADO(A))

MARCELO ASMAR (EXECUTADO)

SILVANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO ASMAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011301-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ CANTONI EXECUTADO: 

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, MARCELO ASMAR, 

EDUARDO ASMAR, SILVANA DE ARAUJO Vistos. INTIME-SE o credor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002985-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002985-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIO BRAZ Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do débito exequendo, bem 

como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 20 de 824



MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001062-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA Vistos 

etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Perscrutando os autos, verifico por meio da certidão de ID num. 

15539221, que o credor, apesar de devidamente intimado para se 

manifestar no processo, quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pelo exequente, 

porquanto resta evidenciado que a autora não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. 

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, com as baixas e 

cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, 

observando-se se há custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. DE SOUZA - CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para fornecer endereço 

atualizado da parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000274-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADAILTON MATEUS 

CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição ID nº 15652253) e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 15684311. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte requerida para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 (quarenta e oito) 

horas. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de outubro 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

CRISTINA PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

JULLY FRANCIELE RUELIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 17:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003151-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010948-70.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA JACINTO (EXEQUENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR CAITANO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora, para que 

retire na secretaria a Certidão de Protesto. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003154-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIVALTER DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011157-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS GUEDES PAIS (EXEQUENTE)

WAGNER PERUCHI DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA RENASCER LTDA - ME (EXECUTADO)

WILLIAN DOUGLAS SALLES ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora, para que 

retire na secretaria a Certidão de Protesto. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

RAFAEL MENEQUELLI (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARLISE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARLISE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARLISE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003471-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (ADVOGADO(A))

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMEIRE MOTA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003478-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

D3 SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (REQUERIDO)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003501-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003550-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULIO LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DALLA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUARK TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENO EDNO SILVA (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003582-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES FARIAS TARGA (REQUERENTE)

ADRIANNE FARIAS TARGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OSNEI JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDNALDO CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003557-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ISAAC FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DE CASSIA VITI - EPP (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003592-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003618-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002323-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (REQUERENTE)

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011426-44.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DA SILVA OLIVEIRA SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora, para que 

retire na secretaria a Certidão de Crédito. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do advogado da parte autora, para que 

retire na secretaria a Certidão de Crédito. Maria Izabel dos Anjos Olsen 

Gestora Judiciária Prislene Paiva Estagiária – 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JEAN FELIPE TREVISAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001716-51.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. DEFIRO o pleito de parcelamento das custas 

processuais formulado pela parte autora no ID nº 12717165, devendo ser 

parcelado em até 06 (seis) vezes, conforme cálculo apresentado no ID nº 

14577189, com fulcro no artigo 468, §6º, 7º e 8º da CNGC/MT. Assim, 

intime-se o requerente a fim de iniciar o pagamento das parcelas através 

do Sistema de Depósitos Judiciais – SISCONDJ, disponibilizado na página 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), iniciando-se a partir do próximo 

dia 15. Encaminhe-se eletronicamente cópia desta decisão ao DCA, em 

cumprimento ao disposto no Ofício Circular nº 04/2018-GAB/J-Aux da 

CGJ. Suspendo o feito até a data do vencimento da última prestação. 

Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Efetuado o pagamento 

integral das custas processuais, desde já determino que sejam os autos 

arquivados em definitivo, com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001062-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001062-64.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOZIELI ELIKEILA RANDOLI DE ALMEIDA Vistos 

etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Perscrutando os autos, verifico por meio da certidão de ID num. 

15539221, que o credor, apesar de devidamente intimado para se 

manifestar no processo, quedou-se inerte. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pelo exequente, 

porquanto resta evidenciado que a autora não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando outra 

alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. 

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais, com as baixas e 

cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, 

observando-se se há custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta 

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

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

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

JOSE ALVES NICACIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001945-11.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE ALVES NICACIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação em que autor JOSÉ 

ALVES DE INCÁCIO pleiteia a concessão Aposentadoria por Invalidez c/c 

com restabelecimento do benefício de auxílio-doença e tutela provisória de 

urgência, em face de INSS. Com a inicial (ID 9091883), vieram os 

documentos de ID 9091929. Deferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita ao ID 9111055. Realização de perícia médica, com a apresentação 

do Laudo médico ao ID 13796885. A parte autora manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao ID 14066242. Citado, o demandado apresentou 

contestação/ proposta de acordo ao ID 14804662, juntou- se documentos 

ao ID 14804680. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação/proposta de acordo, ao ID 15125882. Após, vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Por inexistir matéria preliminar 

pendente de apreciação, e estando o feito em ordem, passo diretamente à 

análise do mérito da causa. O benefício de auxílio-doença é disciplinado 

pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento 

dos seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; 

b) período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 
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benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de 

aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Estabelecidas às 

premissas legais, examinemos o caso em concreto. Pois bem, consta dos 

autos que o Requerente fora segurado da previdência social entre o 

período de 29.05.2014 a 20.07.2014, recebendo beneficio de auxilio- 

doença, segundo consta no Comunicado de decisão arrolado ao ID 

9091942. Ocorre que em 29.06.2016 o autor realizou novo pedido para 

restabelecimento do beneficio, o qual foi negado sob a não constatação 

de incapacidade laborativa, conforme documento de ID 9091942. Após 

analise minuciosa nos autos, verifico que nas datas de 02.01.2016 a 

14.04.2016 o Requerente encontrava- se devidamente empregado, 

conforme extrato do CNIS juntado ao ID 14804680. Submetido a exame 

médico em 30.05.2018, o Sr. Perito constatou que o autor “apresenta baixa 

visão em olho direito (vultos) inoperável, em olho esquerdo apresenta 

catarata nuclear com indicação cirúrgica”, concluindo pela sua 

incapacidade de forma total e temporária em relação a qualquer atividade. 

De acordo com o laudo pericial, para o Sr. Perito o autor possui 

incapacidade para qualquer atividade laboral, possuindo doença em fase 

evolutiva, o qual lhe resta ” dificuldade no trabalho, na locomoção e sua 

atividades diárias”, concluindo que o mesmo é incapaz para a vida 

independente. Além disso, o Sr. Perito constatou que a lesão no olho 

direito deu-se em acidente de trabalho com prego a aproximadamente 25 

anos, já no olho esquerdo não há como estabelecer o inicio da catarata. 

Por fim, diante do laudo médico evidencia-se que a enfermidade é 

temporária, no sentido de que estará o autor apto a suas funções após 

realização de cirurgia. Assim, em face da conclusão pericial acima 

exposta e comprovada a qualidade de segurada, bem como cumprida a 

carência nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/91, o autor faz jus à 

concessão de benefício de auxilio doença, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91. Da 

conjugação das citadas normas legais, conclui-se ser devida 

aposentadoria por invalidez ao segurado da Previdência Social que, 

cumprindo a carência de doze contribuições mensais, venha a ser 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Assim sendo, são requisitos 

para a concessão de aposentadoria por invalidez: a) cumprimento do 

período de carência; b) qualidade de segurado; c) incapacidade total e 

definitiva para o trabalho. In casu, submetida a parte Requerente à perícia 

técnica, atestou o expert do Juízo que existe incapacidade total e 

temporária para funções que anteriormente exercia. Todavia, em razão do 

diagnóstico/conclusão apresentada ao ID 13796885, entendo que o 

requerente DEVE se submeter ao programa de reabilitação profissional, 

eis que PODERÁ exercer outras atividades, assim como a que 

anteriormente exercia segundo a firma o laudo pericial. Ademais, há 

indicação de tratamento cirúrgico para o caso clinico apresentado pelo 

Autor, sendo que ele deve buscar tais tratamentos junto ao Sistema Único 

de Saúde. Assim, ante a ausência da alegada inaptidão definitiva para 

qualquer espécie de trabalho, a improcedência do pedido de concessão 

de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe. Todavia, 

considerando a incapacidade total e temporária da Autora, concedo-lhe o 

AUXILIO-DOENÇA, devido desde o indeferimento do pedido administrativo 

(29.06.2016), até a confirmação de sua reabilitação profissional, por parte 

do INSS, através do pertinente exame médico pericial. Dessa forma, 

determino seja a Autora submetido a programa de reabilitação profissional, 

junto ao INSS, sob pena de cessão do benefício ora concedido, a ser 

implantado, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da autarquia 

previdência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito para: a) INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez; b) 

DEFERIR à Autora apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o 

indeferimento do pedido administrativo (29.06.2016) até a confirmação de 

sua reabilitação profissional, por parte do INSS, através do pertinente 

exame médico pericial. Em razão do caráter alimentar do benefício sob 

exame, concedo à Autora a TUTELA DE URGENCIA e determino a 

IMPLANTAÇÃO do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação da autarquia previdência. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao requerido, REQUISITANDO A 

IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta 

(30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: Nome do 

Segurado: JOSÉ ALVES NICACIO; Beneficio concedido: Auxilio-doença; 

Renda mensal: a ser calculado pelo valor das contribuições junto ao INSS; 

Data do inicio do benefício: indeferimento do pedido administrativo 

(29.06.2016) até a confirmação de sua reabilitação profissional, por parte 

do INSS, através do pertinente exame médico pericial; Prazo para 

autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) dias para o seu cumprimento. 

Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento 

de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 06 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115378 Nr: 3711-24.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice da Silva Palandrani, Jaqueline do Lago Mochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT

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

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

requeriada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

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

sentença de folha 90-91. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 (centro e trinta e sete reais 

com setenta e seis centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111230 Nr: 6856-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Waldeir Bernardi, Maria Lucia Veiga
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:3624/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 611,04 (seiscentos e onze reais com quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

111-115. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

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

guia de custas e R$ 197,64 (cento e noventa e sete reais com sessenta e 

quatro centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 197/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...   RESOLVE:   CONCEDER a servidora GRACILDE BENTO DA 

CRUZ, Matrícula nº 2404, Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio, conforme 

decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0714657-81.2018.8.11.0004, referente ao quinquênio de 21.2.2013 a 

21.2.2018, a ser usufruída no período de 18.10.2018 a 

16.11.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 9 de 

outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 197/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 CONCEDER a servidora GRACILDE BENTO DA CRUZ, Matrícula nº 2404, 

Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, 30 

(trinta) dias de Licença-Prêmio, conforme decisão proferida nos autos de 

Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 0714657-81.2018.8.11.0004, referente 

ao quinquênio de 21.2.2013 a 21.2.2018, a ser usufruída no período de 

18.10.2018 a 16.11.2018.

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

Barra do Garças, 9 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 198/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER ao servidor AERRE FERREIRA 

BARCELOS, Matrícula nº 1187, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 7 

(sete) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 27.9.2018 

a 3.10.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 9 de 

outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 198/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor AERRE FERREIRA BARCELOS, Matrícula nº 1187, 

Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 7 (sete) dias de licença para 

tratamento de saúde, no período de 27.9.2018 a 3.10.2018.

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

Barra do Garças, 9 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 199/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, 

de 23.7.2007;RESOLVE:CONCEDER ao servidor AERRE FERREIRA 

BARCELOS, Matrícula nº 1187, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 60 

(sessenta) dias de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no 

período de 4.10.2018 a 2.12.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 9 de outubro de 2018.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 199/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor AERRE FERREIRA BARCELOS, Matrícula nº 1187, 

Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 60 (sessenta) dias de licença 

para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 4.10.2018 a 

2.12.2018.

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

Barra do Garças, 9 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214342 Nr: 12072-05.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Cavalcante da Silva Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Otaviano da Silva, Município de Barra 

do Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 188237 Nr: 8861-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendel Balduino Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Taxi Aéreo Ltda, Ari Bordieri Júnior, 

Anna Carmela Ferro Bordieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Roberto Perez - 

OAB:148.245-SP

 Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos 

doArt. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167265 Nr: 10018-71.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana do Vale Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

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

OAB:MT 5.880-A

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261466 Nr: 13900-65.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CRUZEIRO DA COSTA, SILVA ASSIS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENOR PRADO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Leandro Assis do Vale - 

OAB:22790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valo de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258808 Nr: 12018-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259010 Nr: 12165-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - Unibanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:OAB/SP 89.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273965 Nr: 3520-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. G. LASMAR, Talita Gonzales Lasmar, 

GERALDA GONZALES LASMAR

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278538 Nr: 6361-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciene Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Barroso de Castro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 9664-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio de Veículos & Peças 

Ltda, Adauto Freitas Costa Filho, Breno Miranda de Freitas, Ana Paula 

Nascimento Freitas, Nildaci Miranda de Freitas, Maria Aparecida Rosa da 

Silva Gawski, Luiz Paulo Gawski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177626 Nr: 11882-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Ribeiro Simões, Lucas Ribeiro Simões

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 8273-95.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, Levi 

Alves Chagas

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

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277336 Nr: 5624-11.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira Aires

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278538 Nr: 6361-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciene Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Barroso de Castro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63907 Nr: 6926-95.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM 

E SILVA - OAB:62356/MG, RUBENS ANTONANGELO JUNIOR - 

OAB:54875-B/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m)regularmente 

cadastrado(a,s) junto ao sistema eletrônico de dados desta Comarca, 

Apolo, e já regularizada tal situação, impulsiono o feito para que se intime a 

parte requerida, via matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 250, 

abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "VISTOS. 1. DEFIRO o pedido de fls. 249, conforme 

requerido. 2. DEVOLVA-SE o prazo para a parte Autora, querendo, 

manifestar a respeito da contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172899 Nr: 6043-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Massanore Bando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:OAB/MT-12.951

 Nos termos do art. 152,VI do CPC e considerando que restaram 

infrutíferas as buscas mediante Infojud e Bacenjud, impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifetar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento. Informa-se ainda que houve constituição de 

veículos através do Renajud, tudo conferido determinação de fls. 308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5953 Nr: 1394-92.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199127 Nr: 3193-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 8394-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89422 Nr: 3317-02.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Kasinski, Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes, Elismar Machado 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - 

OAB:MT 15.002-B

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 
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2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45492 Nr: 1282-45.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lívio Virgílio Crosara Filho

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192119 Nr: 11771-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique de Morais Gawski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Borges Ribeiro 

Baptista - OAB:30.848, Rogério Balduino Lopes de carvalho. - 

OAB:18.864, Vanessa Kristina Gomes - OAB:19.461, Vinicius de 

Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Borges Ribeiro 

Baptista - OAB:30.848, Rogério Balduino Lopes de carvalho. - 

OAB:18.864, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20.630, Sidarta 

Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237180 Nr: 14253-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT

 Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242156 Nr: 822-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS NEVES PEREIRA REIS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Wilian Yamamura - OAB:OAB/MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00(cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 9209-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Oliveira Lima

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

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

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251386 Nr: 7256-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Queiroz Ltda ME, Cleidinamar 

Queiroz Ferreira e Queiroz, Ademilson Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono para que seja intimada a 

parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41101 Nr: 629-43.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, 

Frederico Wagner França Tannure, Izanete Astutt Tannure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, JOSÉ LUIZ 

HENRIQUE - OAB:122.925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:MT 3873

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono para que seja intimada a 

parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257016 Nr: 10869-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALITA POMPERMAYER DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246596 Nr: 3930-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSON RODRIGUES FIGUEREDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243632 Nr: 1811-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162978 Nr: 4341-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Porfirio de Sousa, Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael 

de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275371 Nr: 4333-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Gomes dos Santos, Jhonatan Queiroz 

Marques da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282455 Nr: 8566-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA MUTARI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE COSMETICOS LTDA, Marcos Antônio Ruas Coelho, DILMA GOMES DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 
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precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283877 Nr: 9396-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CAVALCANTE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - OAB:18216/O, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285986 Nr: 10635-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287087 Nr: 11291-75.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Evaristo Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Limongi, Iris Teles Limongi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adwardys Barros Vinhal - 

OAB:2541/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275360 Nr: 4322-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Karlota Silva de Souza, Tafaniel do 

Carmo Pegado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251990 Nr: 7668-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

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

prática de todos os atos.

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

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

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

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

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243133 Nr: 1472-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 32 de 824



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261527 Nr: 13940-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltenis Fernandes Leal, Waltenis Fernandes 

Leal, Eliene Conceição Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208505 Nr: 8597-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIUZA AUTO ESCOLA E CENTRO DE 

RECICLAGEM NO TRÂNSITO LTDA – ME, Rosangela Antunes Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172826 Nr: 5955-66.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO - 

CONAB, Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Gonçalves de Moura

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMÃO VITERBO LEITE - 

OAB:237700

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

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

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205748 Nr: 7033-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pedra Ltda, Doralice Ferreira Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos, Juracy Pinto 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum). 2.Assim, INTIME-SE a parte apelada/requerente para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015. 3.Havendo questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269568 Nr: 719-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Candida de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Mesquita de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276532 Nr: 5114-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Fernandes, Lorena Francisco 

Pereira, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Autora vem mantendo a posse de forma mansa, 

pacífica e contínua, sem oposição e com animus domini, os seguintes 

imóveis: dois lotes de n. 05 e 26, da quadra 276, do loteamento Jardim 

Nova Barra, cidade de Barra do Garças-MT, registrado no CRI local com 

matrícula sob n. 1.489, tendo nela constituído sua moradia, onde vive 

desde então com sua família. A posse, exercida há mais de 20 (vinte) 

anos foi adquirida onerosamente da imobiliária E. L. Esteves. Diante do 

preenchimento dos requisitos para usucapião do imóvel, REQUER a 

citação do Requerido e dos confinantes, intimação das Fazendas Públicas, 

citação de terceiros interessados e, ao final, seja julgada procedente a 

ação, concedendo-lhe a propriedade, transferindo-lhe definitivamente o 

domínio da coisa usucapida.

Despacho/Decisão: 12.Diante do exposto e por tudo que nos autos 

consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.13.CITEM-SE os Requeridos, 

no endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 

2018, às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as 

advertências legais, bem como citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) 

d i a s ,  e v e n t u a i s  i n t e r e s s a d o s  a u s e n t e s ,  i n c e r t o s  e 

desconhecidos.14.Expeça-se mandado de citação pessoal para os 

confinantes, na forma requerida na inicial (art. 246, §3º, CPC/2015). 

15.Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 
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cópias da inicial e documentos.16.Notifique-se o Ministério 

Público.17.Continuem apensados os autos ao do Cód.: 

276531.18.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 08 de outubro de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35628 Nr: 997-86.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diari dos Reis Paulino Feitosa, Raimundo 

Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO LIMA, para devolução dos autos nº 997-86.2003.811.0004, 

Protocolo 35628, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 2953-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 Vistos. Tendo em vista a apresentação de atestado médico da parte 

requerida, onde se atesta a impossibilidade de comparecimento da parte, 

CANCELO A AUDIÊNCIA. Assim, INTIME-SE o advogado da parte requerida 

para apresentar laudo médico indicando o atual estado de saúde do 

requerido, bem como a data provável do seu restabelecimento. Fixo o 

prazo de 15 dias. Saem os presentes intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179828 Nr: 1797-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 Vistos. Tendo em vista a apresentação de atestado médico da parte 

requerida, onde se atesta a impossibilidade de comparecimento da parte, 

CANCELO A AUDIÊNCIA. Assim, INTIME-SE o advogado da parte requerida 

para apresentar laudo médico indicando o atual estado de saúde do 

requerido, bem como a data provável do seu restabelecimento. Fixo o 

prazo de 15 dias. Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165558 Nr: 7682-94.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado, Coracy Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de cinco dias efetuar o depósito da complementação da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 580,00 reais, devendo 

acessar o site do TJMT emitir boleto bancario e comprovar nos autos o 

pagamento, conforme requerimento de folhas 178.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173529 Nr: 6730-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ribeiro de Sousa, Maria dos Santos Nunes da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Iolanda Abadia de 

Jesus, Jose Ademir de Assis, Maria Helena de Freitas, Clodoaldo Balbino 

de Morais, Dionizio Gomes de Souza, Mauricy Schumacker Gomide, Luzia 

Rodrigues de Morais, Alberto Maximo Pereira de Novais, Artemizia Maria 

dos Santos, Carlos Alberto Guimarães Dias, Robert Willian Monteiro Neves, 

Daniel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929, LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Vistos. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Sai a parte 

autora intimada para apresentação das ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 

10 dias. Sucessivamente, deve ser intimada a defesa para o mesmo fim, 

no mesmo prazo. Saem todos intimados

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

12331-29.2017.811.0004, Protocolo 259195, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279345 Nr: 6813-24.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Virginio Araújo, Elizabeth Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAÚJO - OAB:22465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIMMY COSTA 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 6813-24.2018.811.0004, 

Protocolo 279345, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199553 Nr: 3415-74.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Realino Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

MONÇÃO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

3415-74.2015.811.0004, Protocolo 199553, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160861 Nr: 1582-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Joviano Souza de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação já expedido nos autos, no 

valor de R$325,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286456 Nr: 10884-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC, HSc, HSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdSC

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10884-69.2018.811.0004 - Código 286456

Vistos.

Aferidos os requisitos necessários ao seu recebimento, em conformidade 

com os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a exordial.

Defiro o pedido liminar de guarda provisória da filha mais velha HELENA 

SILVA CURI, pois como consta nos autos, o requerente já tem a guarda de 

fato da menor.

 Antes de realizar a análise sobre a guarda da menor HAILA SILVA CURI, 

determino que seja realizado, no prazo de 15 dias, estudo psicossocial 

detalhado na residência do requerente.

CITE a requerida, no endereço declinado na inicial, e a INTIME para a 

sessão de conciliação/mediação que designo para o dia 5 de dezembro de 

2018, às 15h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Intime-se o Ministério Público.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Custas já quitadas pelo requerente às fls. 66/68.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 9 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274782 Nr: 3942-21.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 3942-21.2018.811.0004 - Código 274782

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 64/65.

 Determino a realização de estudo psicossocial, com visita à residência 

das partes, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação do laudo formulado pela equipe multidisciplinar.

Apresentado o laudo, abra-se vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287309 Nr: 11450-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL, ALRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11450-18.2018.811.0004 - Cód. 287309

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO parcialmente o pedido de alimentos provisórios a serem pagos 

pelo requerido, no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário 

mínimo, correspondente atualmente a R$286,20.

 DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, 

do Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

CITE o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 5 de dezembro 

de 2018, às 08h00min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 9 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287388 Nr: 11495-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bueno Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcir de Almeida Couto, Daiane 

Dantas Alves Couto, Ronecly Dantas Alves Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.240/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11495-22.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 287388

Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido 

ALCIR DE ALMEIDA COUTO, proposto por MARIA APAREIDA BUENO 

COUTO.

Tendo em vista que se trata de ação na qual supostamente serão 

percebidos valores econômicos pela parte autora, postergo o pagamento 

das custas processuais para o final do processo.

 Nomeio como inventariante a requerente MARIA APAREIDA BUENO 

COUTO, que deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 

(cinco) dias e a apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes à prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, 

parágrafo único, e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

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

 Barra do Garças-MT, 01 de outubro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288554 Nr: 12178-59.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRF, LFRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:21622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12178-59.2018.811.0004 - Código 288554

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 16h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275001 Nr: 4087-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 29/31, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286714 Nr: 11048-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMS, PMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11048-34.2018.811.0004 - Cód. 286714

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira às fls. 05/06v.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 15h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287543 Nr: 11573-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROD, IOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11573-16.2018.811.0004 - Código 287543

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido liminar em que a requerente pleiteia a quantia de 15% 

do salário atual do requerido, ou seja, R$1.457,55 (um mil e quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), devido à falta de 

documento hábil para comprovação de renda do requerido, indefiro-o.

 Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 09h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 01 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287128 Nr: 11316-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSO, CLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11316-88.2018.811.0004 – Código 287128

Vistos.

Devido ao fato de envolver interesse de menor, com fulcro no art. 178, II, 

do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288191 Nr: 11959-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YBAB, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 11959-46.2018.811.0004 - Cód. 288191

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira às fls. 13/15.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 10h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287724 Nr: 11664-09.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liegy Divina Onofre de Oliveira 

- OAB:GO 22.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11664-09.2018.811.0004 - Código 287724

Vistos.

Aferidos os requisitos necessários ao seu recebimento, em conformidade 

com os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a exordial.

Ademais, atinente ao pedido de concessão do beneficio da gratuidade da 

justiça, defiro-o em observância ao artigo 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 CITE o requerido, no endereço declinado na inicial, e a INTIME para a 

sessão de conciliação/mediação que designo para o dia 13 de dezembro 

de 2018, às 08h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Intime-se o Ministério Público.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 9 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288589 Nr: 12209-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABMM, LVMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12209-79.2018.811.0004 - Código 288589

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 5 de dezembro de 

2018, às 10h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260106 Nr: 12993-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ NORENDIM DE SIQUEIRA, Filiação: 

Otávio Dias de Siqueira e Selvina Vicencia de Barros, data de nascimento: 

06/08/1947, brasileiro(a), natural de Guatambú-munic de Chapecó-SC, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
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prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: "Vistos. Defiro o requerimento retro. Entretanto, 

analisando os resultados da consulta de dados via INFOJUD, nota-se que 

os endereços encontrados são os mesmos descritos anteriormente, na 

qual as tentativas de citação restaram infrutíferas. Dessa forma, diante 

das frustradas tentativas de citação da parte requerida, CITE-A por edital. 

E ainda, CANCELO a audiência designada, tendo em vista que a matéria 

em discussão não comporta conciliação/mediação. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Maria Souza 

Cardozo, digitei.

Barra do Garças, 28 de agosto de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 24507 Nr: 680-59.2001.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DA SILVA RIBEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Leão Ribeiro, Espólio de 

Ortenizia da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar os formais de partilha expedidos 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 1307 Nr: 2230-31.1997.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBIRIÇÁ FERREIRA DA SILVA, Manoel Ferreira da Silva, 

Juarez Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de DORESTINA MARIA FERREIRA, 

Espólio de EUSTÁQUIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Ramos Demito - 

OAB:40478 OAB/GO, ROSELMAR VICENTE DE LIMA - OAB:4471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471

 Processo 2230-31.1997.811.0004 - Código 1307

Vistos.

Cumpra-se a determinação de fls. 197.

Barra do Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287177 Nr: 11344-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11344-56.2018.811.0004 – Código 287177

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Como se sabe, o direito material relacionado aos os alimentos gravídicos 

foi regulado pela Lei nº 11.804/2008, na qual elenca como requisito 

essencial ao acolhimento de plano do pedido a existência de indícios 

suficientes da paternidade atribuída à parte suplicada. Ainda, de acordo 

com o art. 6º da referida Lei, é lícito o estabelecimento de alimentos, como 

forma de custeio às inevitáveis despesas da gravidez.

No caso dos autos, o documento de fls. 13 atesta o estado gravídico da 

autora e, ainda, os indícios da paternidade do requerido restam 

demonstrados por meio dos documentos de fls. 14/15, razão pela qual, 

estando preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 6º, da Lei 11.84/08, 

devem ser os alimentos gravídicos deferidos.

 Dessa forma, fixo o pagamento de alimentos provisórios e gravídicos 

mensais à requerente, no quantum correspondente a 30% (trinta por 

cento) do valor do salário mínimo, devendo ser depositado pela parte 

requerida à conta bancária da requerente descrita na inicial.

Cite o requerido para, em 05 (cinco) dias, apresentar resposta, em 

conformidade com o artigo 7º da Lei nº 11.804/2008.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 

14h30min (MT), na qual devem estar acompanhadas de seus respectivos 

patronos, sendo que a ausência injustificada de qualquer delas acarretará 

a aplicação de multa.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 10 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275595 Nr: 4480-02.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCL, CdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

justificativa de fls. 46/68, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170821 Nr: 3314-08.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Fernandes de Jesus Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

OAB:6828/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo da Perícia Médica, juntado às 

fls. 162/166.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173865 Nr: 7098-90.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercy Pereira Campos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3ª Ciretran de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, João Conceição Neves - OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovane Gualberto de 

Almeida - OAB:OAB/MT 17.809, Gustavo Adolfo Almeida Antonelli - 

OAB:OAB/MT 10.042, Kamila Aparecida Rodrigues Corrêa do 

Espírito Santo - OAB:OAB/MT 14.133, Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:OAB/MT 10.827, Lucas Osviani - OAB:13920/MT, 

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a juntada do acórdão em fls. 168/171, referente ao 

Recurso de Apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177354 Nr: 11562-60.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alexandrina dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo da Perícia Médica, juntado às 

fls. 146/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170077 Nr: 2356-22.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Melquiades do Carmo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo da Perícia Médica, juntado às 

fls. 148/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269086 Nr: 369-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Ferrari Paula de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida 

acostada a fls. 88/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171637 Nr: 4394-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germar Ramos Macauba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o Laudo Pericial de Insalubridade, 

juntado às fls.169/189 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195627 Nr: 897-14.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, informar o seu endereço, atual e completo, para eventuais 

intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 893-50.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim da Silva

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

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a atualização dos cálculos 

apresentados pelo Cartório Distribuidor, Contador e Partidor em 

fls.297/298.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269689 Nr: 801-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Rennan Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 207/298 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196424 Nr: 1407-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Duque dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:OAB/MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:OAB/MT7255, ÉRICA AUXILIADORA ARRUDA - OAB:12.453, 

JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, LORENA FERNANDES 

GODOY - OAB:18.892, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo da Perícia Médica, juntado às 

fls. 152/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 47563 Nr: 379-73.2005.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vieira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275,  Luceia Fat ima Ribeiro Lei te  - 

OAB:OAB/MT-8972B, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, informar se houve o depósito referente a Requisição de Pequeno 

Valor de fls.189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281853 Nr: 8211-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Tavares de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 39/53 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229476 Nr: 8743-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRATÉGIA AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP, Vera 

Lucia de Souza Correa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Vistos.

Colham-se alegações das partes em prazo sucessivo. Findo o prazo, 

venham-me os autos conclusos para sentença. Os presentes saem 

intimados.

Nada mais a constar, eu, Lucas Lacerda Machado, ____________, 

estagiário, nomeado escrivão ad hoc, lavrei e vai por mim assinado bem 

como pelos presentes.

Cumpra-se.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282920 Nr: 8835-55.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Cunha de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:MT/11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Para a realização do ato deprecato, designo o dia 07 de novembro de 

2018,às 16h00min (horário de MT).

Informe ao juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

INTIME-SE a testemunha a ser inquirida

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284803 Nr: 9963-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Souza, Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão Autos de cód. 284803 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-C/01-E; b) Vista ao Ministério Público, quanto ao pedido de fls.81/82, 

nos termos do art. 120, §3º, do CPP. c) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.11.2018 às 16h00min; d) Intime-se a acusada 

Ana Paula de Souza no endereço referente a “Rua k, Q 21, Lt 12, Bairro 

Dolar Ville, na cidade da Barra do Garças-MT”, conforme fl.73/75. e) 

Intimem-se; f) Cumpra-se; Barra do Garças, 09.10.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284803 Nr: 9963-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Souza, Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão Autos de cód. 284803 4) Dispositivo a) Recebo a denúncia de 

fls.01-C/01-E; b) Vista ao Ministério Público, quanto ao pedido de fls.81/82, 

nos termos do art. 120, §3º, do CPP. c) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.12.2018 às 16h00min; d) Intime-se a acusada 

Ana Paula de Souza no endereço referente a “Rua k, Q 21, Lt 12, Bairro 

Dolar Ville, na cidade da Barra do Garças-MT”, conforme fl.73/75. e) 

Intimem-se; f) Cumpra-se; Barra do Garças, 09.10.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 285576 Nr: 10405-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luylene Sousa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Trata-se de carta precatória expedida pelo Juízo da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, com as finalidades seguintes, relativas à acusada 

Luylene Souza Oliveira:

1. Citação pessoal da ré para responder à acusação por escrito, por 

intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, informando-o que se 

não o fizerem ser-lhes será nomeado Defensor Público.

2. Intimação da ré para audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

no dia 10.10.2018, às 13h00, na Vara Criminal da Comarca de Primavera 

do Leste/MT.

3. Interrogatório da ré.

 Designo interrogatório da ré para o dia 22.11.2018, às 15h40min (MT).

Cumpram-se os itens ‘1’ e ‘2’, acima.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 152553 Nr: 3407-39.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauber Camilo Viana Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - 

DP - OAB:3267

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS, Cpf: 

02490300121, Rg: 5.471.587, Filiação: Adair de Souza Viana e Sônia Maria 

Viana Moraes, data de nascimento: 10/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Ponte Branca-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços, Telefone 9.9221-2226. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal constante da denúncia, no intuito de CONDENAR o denunciado 

GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS, como incurso nas penas do art. 155, 

§1º e §4º, inciso II, do Código Penal.Passo, assim, à dosimetria da pena.A 

pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4º, do Código Penal é de 

reclusão de dois a oito anos, e multa.Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais 

enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio 

tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira 

negativa; o réu registra outros antecedentes, vez que foi condenado nos 

autos 331-41.2010.811.0004 – Cód.: 95426, por delito de furto cometido 

em 10/11/2009, com trânsito em julgado em 2012; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de 

valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos 

motivos do crime, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o 

que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às consequências são 

inerentes ao próprio tipo penal; as circunstancias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, uma vez que já puníveis pelo 

próprio tipo penal, e; no exame do comportamento da vítima, tal 

circunstância deve ser considerada como causa neutra. Da análise das 

circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 02 (dois) 

anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Concorrem na 

segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, 

incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante 

a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP). In 

casu, não deve a agravante de reincidência ser compensada com a 

atenuante, vez que o réu é reincidente específico, conforme entendimento 

dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado nº 41, do Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, da Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas do TJ/MT, devendo a agravante preponderar em 

relação a confissão, agravo a pena em 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, 

passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (onze) dias 

de reclusão.Por sua vez, na terceira fase da dosimetria da pena, observo 

que é aplicável a causa prevista no parágrafo 1º do artigo 155, vez que o 

crime foi cometido durante repouso noturno, razão pela qual aumento a 

pena anteriormente arbitrada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 

(três) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao 

pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, a qual torno definitiva em 

razão de não existirem circunstâncias capazes de alterá-la.Não incide o § 

2º do art. 387, do Código de Processo Penal, vez que o réu não 

permaneceu segregado cautelosamente.Em razão da reincidência do 

acusado, em vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente 

dosada no regime semiaberto, pela inteligência da súmula 269 do 

STJ.Incabíveis a aplicação do sursis, conforme previsto no art. 77, do CP e 

também da substituição prevista no art. 44 do CP, por ausência dos 

requisitos legais.Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas 

processuais e despesas do processo, vez que atendido pela Defensoria 

Pública.Fixo os dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

cada um, vigente na época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, 

haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar 

superior.O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, 

contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do 

Código Penal.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.P. R. 

I.Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) Expeça-se 

Guia de Execução Definitiva;b) Comuniquem-se a suspensão dos direitos 

políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema 

INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o art. 595, da 

CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 19 de janeiro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinícius Santos 

Rodrigues, digitei.

Barra do Garças, 09 de outubro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 86640 Nr: 617-53.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danylo Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EDUARDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Adílio Henrique da Costa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ (ADVOGADO(A))

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

1. Verifico que o recurso interposto no ID 7373761, não preenche os 

requisitos de admissibilidade, tendo sido interposto fora do prazo legal, 

conforme se infere da certidão inserta no ID 7373771. Deste modo, por 

não preencher o recurso interposto um dos pressupostos objetivos para 

seu manejo, consistente na tempestividade, NÃO RECEBO-O. 2. Intime-se. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS OLIVEIRA TELES (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do cumprimento 

ou não da obrigação de fazer pela reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010852-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

WALTER PEREIRA FEITOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito remanescente no valor de R$ 2.176,07, com os acréscimos legais 

e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BROCH (REQUERENTE)

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANTINI & CLEMENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EMERSON NEVES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCAS REIS FANTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

TARCISIO MAIA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/11/2018, às 17h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CALSOLAIO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GILSON ALVES LINO JUNIOR (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação às partes 

requeridas Sandro Calsolaio e Gilson Alves Lino Junior, designada para o 

dia 12/12/2018, às 15h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do 

Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CALSOLAIO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GILSON ALVES LINO JUNIOR (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/12/2018, às 15h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES SOUSA (REQUERENTE)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 26/11/2018 Hora: 16:40/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012758-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO ASSENTAMENTO BRILHANTE 

(REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com as 

despesas processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° 

da Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contida nos autos 

que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo 

bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais - a parte poderá ser intimada para 

apresentar comprovante de hipossuficiência : ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, 

não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. 

Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, FERNANDO DA FONSÊCA MELO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

VITORIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA ALICE KLUSENER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 27/11/2018 Hora: 12:40 /MT.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001774-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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JOYCE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBSON DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

JULITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 27/11/2018 Hora: 13:20/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAN TERTULIANO ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 27/11/2018 Hora: 13:40/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS DA SILVA & LUCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/11/2018, às 14h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA ROCHA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

ELTON DE JESUS FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 15133317), requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DA SILVA CORADO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. O autor alega que 

desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da ação, para 

posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia técnica. 

Entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é idêntica ao documento apresentado na inicial e a ata de audiência de 

conciliação. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 do 

FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Com 

efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da divida informada pela 

Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 
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que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEBORA FREITAS ARRAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SABINO DA LUZ (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI (ADVOGADO(A))

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se despacho exarado no ID de nº 14110007 em seu 

inteiro teor. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001629-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO DINAMICO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS GUSTAVO VILELA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001633-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA THAIS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A 

vestibular está devidamente acompanhada de título executivo e 

demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos 

específicos preconizados pelo artigo 614 do Diploma Processual Civil, não 

sendo caso de se aplicar o art. 616 do mesmo codex, razão pela qual 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

794, inciso I, c/c o art. 795, ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo 

o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente 

parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos 

sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a 

penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

5. Expeça-se o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001632-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONYCA CASTRO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A 

vestibular está devidamente acompanhada de título executivo e 

demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos 

específicos preconizados pelo artigo 614 do Diploma Processual Civil, não 

sendo caso de se aplicar o art. 616 do mesmo codex, razão pela qual 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

794, inciso I, c/c o art. 795, ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo 

o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente 

parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos 

sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a 

penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

5. Expeça-se o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001631-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY CHAPADENSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A 

vestibular está devidamente acompanhada de título executivo e 

demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos 

específicos preconizados pelo artigo 614 do Diploma Processual Civil, não 

sendo caso de se aplicar o art. 616 do mesmo codex, razão pela qual 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

794, inciso I, c/c o art. 795, ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo 

o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente 

parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos 

sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a 

penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

5. Expeça-se o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001630-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SOUSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A 

vestibular está devidamente acompanhada de título executivo e 

demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos 

específicos preconizados pelo artigo 614 do Diploma Processual Civil, não 

sendo caso de se aplicar o art. 616 do mesmo codex, razão pela qual 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à 

citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto 

e integral pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da 

execução por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 

794, inciso I, c/c o art. 795, ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo 

o pagamento da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente 

parcial, igualmente promova a conclusão dos autos para utilização dos 

sistemas on-line colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a 

penhora por meio de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 

5. Expeça-se o necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010207-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

ELIENE FARIAS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGI NAFEZ BAZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010285-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA GOMES FEITOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012098-37.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GABRIEL BENTO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

HELENA COSTA JACARANDA (EXECUTADO)

ELDO JACARANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Já houve avaliação do bem e a fase do art. 876 usque 880 

do diploma processual civil já foi superada, estando atualizado o quantum, 

determino à secretaria que agende data para realização da praça ou leilão, 

conforme o caso, e proceda à publicação do edital de arrematação, edital 

este que deverá estar em conformidade com os artigos 886 e 887 do CPC 

c/c a CNGC. 2. Designe-se duas datas distintas para a realização da hasta 

pública, observando-se o intervalo de 10 (dez) dias entre as datas e 

marcando-se no mesmo horário. 3. Expeça-se edital, afixando-o no átrio 

do fórum, ficando dispensada sua publicação, nos termos do artigo 52, 

inciso VIII, da Lei 9099/95. 4. Intimem-se para esses atos o devedor, por 

intermédio de seu procurador ou, se não tiver procurador constituído nos 

autos, por meio de mandado, e eventuais credores hipotecários, ao menos 

05 (cinco) dias antes do 1º leilão (art. 889 do CPC). 5. Em sendo 

negativo(a) o(a) 1º leilão/praça, realize-se o(a) 2º leilão/praça, ocasião em 

que os bens nos autos penhorados poderão ser arrematados pelo valor 

mínimo de 60% do correspondente ao da avaliação (art. 899, CPC). 6. 

Expeça-se o necessário, observando-se o disposto no artigo 886 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 7. Finda a praça ou o leilão sem 

lançador, aguarde-se em cartório, por 10 (dez) dias, a manifestação da 

parte exequente e, caso não haja, intime-a para requerer o que de direito, 

em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, conforme disposto no art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. 8. Intimem-se. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DUZELINA BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o cumprimento 

parcial da obrigação, retirando-se do sistema da empresa o débito que 

constava em nome da Requerente. 2. Intime-se a parte executada em 

relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE VIDROS IMPERIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo ato, 

deverá juntar comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, vez que o documento acostado está em nome de 

terceira pessoa. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, 

faça imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIENA PAULA BATISTA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ADILINO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 15454060, informando o 

endereço correto e atual da parte requerida, DETERMINO à Secretaria do 

Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011195-60.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

JOAO EUDES VARGAS REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Já houve avaliação do bem e a fase do art. 876 usque 880 

do diploma processual civil já foi superada, estando atualizado o quantum, 

determino à secretaria que agende data para realização da praça ou leilão, 

conforme o caso, e proceda à publicação do edital de arrematação, edital 

este que deverá estar em conformidade com os artigos 886 e 887 do CPC 

c/c a CNGC. 2. Designe-se duas datas distintas para a realização da hasta 

pública, observando-se o intervalo de 10 (dez) dias entre as datas e 

marcando-se no mesmo horário. 3. Expeça-se edital, afixando-o no átrio 

do fórum, ficando dispensada sua publicação, nos termos do artigo 52, 

inciso VIII, da Lei 9099/95. 4. Intimem-se para esses atos o devedor, por 

intermédio de seu procurador ou, se não tiver procurador constituído nos 

autos, por meio de mandado, e eventuais credores hipotecários, ao menos 

05 (cinco) dias antes do 1º leilão (art. 889 do CPC). 5. Em sendo 

negativo(a) o(a) 1º leilão/praça, realize-se o(a) 2º leilão/praça, ocasião em 

que os bens nos autos penhorados poderão ser arrematados pelo valor 

mínimo de 60% do correspondente ao da avaliação (art. 899, CPC). 6. 

Expeça-se o necessário, observando-se o disposto no artigo 886 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 7. Finda a praça ou o leilão sem 

lançador, aguarde-se em cartório, por 10 (dez) dias, a manifestação da 

parte exequente e, caso não haja, intime-a para requerer o que de direito, 

em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, conforme disposto no art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. 8. Intimem-se. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES LOPES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante da petição de ID nº 10404251 referente a emenda a 

inicial, DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende 
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novamente audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da 

Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 3- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 5- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 277 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 7- Expeça-se o necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011035-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE PAULA CAMARGO DO PRADO (REQUERENTE)

MARIO AILTON DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012731-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. DE CARLI - ME (EXEQUENTE)

FLAVIO AUGUSTO DE CARLI 00168337169 (EXEQUENTE)

LEONARDO CARVALHO DA MOTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIRANDA MARTINS (EXECUTADO)

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARIA ELISABETH MEDEIROS MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001654-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI LOPES IRIBARREM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 9191026, o qual 

noticia o falecimento do genitor da parte autora, DETERMINO à Secretaria 

do Juizado Especial Cível que agende novamente audiência de tentativa de 

conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 
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necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010777-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-84.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

NILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011882-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012441-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BARBOSA ARRUDA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DOS SANTOS MANCIOLLI (REQUERENTE)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010915-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 
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atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

MARIA SOCORRO PROSPERO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011037-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001572-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (EXEQUENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

FABIELA VEIGA BARROS (EXECUTADO)

PAULO TARSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ALMEZINDA NAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE as partes para que colacione aos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, minuta de acordo devidamente assinada pelas partes. 2- Após, 

faça os autos conclusos para deliberações. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011099-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDOMICIA BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE as partes para que façam a juntada do Termo de Acordo 

devidamente assinado pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, 

faça os autos conclusos para deliberações. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLOVIS BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J VALTAIRES M.DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 2- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 3- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 4- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 6- Expeça-se o 

necessário. 7- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001474-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA NUNES CARNIEL (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001471-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA APARECIDA DE GODOI PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILITRINO GONCALVES (REQUERENTE)

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012570-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 50 de 824



judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ELVIRA LELIS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte requerida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010803-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA DE CARVALHO ADORNO (REQUERIDO)

PABLO CARVALHO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 
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recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUIZ BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011681-45.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 11684770, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVO LOURENCO DE MELO (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA CEZARIO DA SILVA (REQUERIDO)

SEBASTIAO BATISTA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1-Tendo em vista já ter sido aprazada audiência de 

conciliação, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 52 de 824



poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 2-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos 

§§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 3-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 4-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 5-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 6-Expeça-se o necessário. 7-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA (REQUERENTE)

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela de evidência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. No mesmo ato, deverá comprovar a 

hipossuficiência por si bradada com esteio na Lei 1.060/1950, para 

usufruir das benesses previstas no aludido diploma. 3. Intime-se. 4. 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 5. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN DE ARAUJO CHAPADENSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001472-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILE CRISTINE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO (REQUERENTE)

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 
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que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

LUCAS BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011099-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS BARCELOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010158-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca das 

petições de ID’s nº 14548341 e 12785651, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BENTO DAVID (REQUERENTE)

MARIO AILTON DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 
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requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

JOSILENE ROCHA ARCANJO (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA TAINA PARREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON ALVES GONCALVES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001412-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANTONIO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON LUCIO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 
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devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011224-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 
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acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011378-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012066-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CELSON DE ABREU GUIMARAES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLYNY LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 
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pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

GINO DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011468-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA DA SILVA LUIZ (EXECUTADO)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001665-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMI ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001505-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR GARCIA MORONTA (REQUERIDO)

RODRIGO DOS SANTOS MORONTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Em análise aos autos, verifico que, por lapso, ocorreu erro 

na decisão identificada no ID de nº 15132844 no que tange ao seu 

conteúdo, eis porque, chamo o feito à ordem para promover a sua 

retificação, passando a mesma a ter a seguinte redação: Vistos. 

“Analisando os autos observo se tratar de feito atrelado a matéria adstrita 

a Vara Especializada da Fazenda Pública, visto o autor ser o Estado de 

Mato Grosso, de tal sorte que cabe ao Juiz da 4ª Vara Cível apreciar a 

causa. Deste modo, remetam-se os autos do presente processo à referida 

vara, promovendo às baixas e anotações pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se.” 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012487-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001559-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COLSO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIBEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A petição inicial não está devidamente instruída com comprovante de 

endereço em nome da parte requerente. Deste modo, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural 

sanando os vícios existentes, juntando aos autos a respectiva evidência 

comprovativa, sob pena de ser indeferida. 2- DETERMINO a imediata 
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suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011382-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN ALVES BIZERRA (EXEQUENTE)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEIJAIR GOMES SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Manifeste-se a parte requerente, precisamente no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca de bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito, ficando 

desde já ressalvado que não ocorrerá nova utilização dos sistemas já 

utilizados por este juiz. 2- Uma vez tendo transcorrido o referido prazo, 

com ou sem as manifestações, faça conclusos os autos. 3- Intime-se. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000677-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001680-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA POLLYANNA VIEIRA COSTA AIRES (EXECUTADO)

ELIANA VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALEXANDRE MATOS (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIA POSSIDONEA PEREIRA (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001679-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001676-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PASSARINHO COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAYARA GABRIELLE BALBINO RODRIGUES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, ou apresente certidão de casamento ou de união 

estável apta a comprovar sua relação com o titular da conta de água 

acostada sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001677-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS DE PAULA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA GABRIELLE BALBINO RODRIGUES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, ou apresente certidão de casamento ou de união 

estável apta a comprovar sua relação com o titular da conta de água 

acostada sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001675-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. C. (REQUERENTE)

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO PORTO CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo 

ao PIS e FGTS de titular já falecido, o que independe de inventário nos 

termos da Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência 

da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-83.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NADI TEREZINHA MARTINI (ADVOGADO(A))

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001684-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANTENOR BERTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001683-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR BERTE (REQUERENTE)

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURDES JOSE SIQUEIRA TORRES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011457-10.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FABIANA RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012522-06.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA ROCHA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNA ALVES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

despacho de ID nº 13728110, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002274-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETI OLIVEIRA AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011697-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERENTE)

OSMAR MENDES PAIXAO CORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PROCOPIO CAVALCANTE (REQUERIDO)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze), dias, 

juntar aos autos o demonstrativo do débito atualizado para que seja 

iniciada a nova fase processual. 2. Expeça-se o necessário. 3. Intime-se. 

4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011087-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

HAMILTON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

certidão de ID nº 15249159, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001674-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JALLES FRANCA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de requerimento de alvará relativo ao PASEP, de 

titular idoso, o qual afirma que o Banco se nega a pagar tal valor. 2. Assim 

sendo e observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma 

Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 

320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando 

patente à falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GEOVANA MIRANDA GARDES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A demanda não reclama a realização da audiência prevista 

no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública 

por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse 

isto, a presente comarca não conta com representante da Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida 

audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao 

erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da sua 

aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa. (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 3. Deste modo, determino seja a parte requerida citada para 

apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão 

dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, 

com ou sem a peça de redarguição. 4. Cite-se a parte requerida 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 5. Expeça-se o necessário. 

6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011200-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA BRASIL ATUAL (REQUERIDO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de ID nº 14744809. 2. Proceda-se na forma 

requerida. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011047-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

WELISON FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

MAICON CARRIJO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de ID nº 13035474. 2. Intime-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar defesa no prazo legal. 3. Expeça-se 

o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL BOA VIAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de ID nº 15290553. 2. Expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Canarana/MT, visando a citação da parte 

requerida. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO DANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONNY MARCIO RODRIGUES VERRONE (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDA PEREIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
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insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY MENDES BERLINDO PORTILHO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020032-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 
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intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA NUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SOARES E LISBOA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO BESOLD (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MAILSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011454-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE SOLIGO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000385-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001145-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ASSUNCAO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 
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judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011394-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR EURIPEDES DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 
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intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010595-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ELIABE MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

SILVANIA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001279-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NOLETO ALMEIDA (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 14520498, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

MONICA MATOS PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, a 

probabilidade do direito caracteriza-se ante as alegações da parte autora 

a qual afirma que em dezembro de 2017, entrou em contato com a ré para 

cancelar seu plano de TV por assinatura, que custava em média R$ 

134,81 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). Neste ato, a 

ré lhe ofertou dois canais extras para degustação, para que não 

realizasse o cancelamento. Todavia, sustenta que a partir do mês de 

janeiro o valor de suas faturas têm aumentado consideravelmente, mas 

que, ao entrar em contato com a ré, os atendentes faziam a redução do 

valor, visto tratar-se de cobrança indevida. Ressalta-se que tal prática é 

corriqueira com empresas dessa natureza, as quais tentam ludibriar os 

consumidores oferecendo serviços aparentemente gratuitos para que não 

cancelem os serviços contratados, e posteriormente realizam cobranças a 

maior do que foi efetivamente contratado. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que a parte autora 

tem adimplido com o valor do plano contratado, porém teve o sinal de TV 

por assinatura cortado, vez que não efetuou o pagamento dos canais que 

a ré lhe informou serem apenas para “degustação”, sem custos 

adicionais, lhe causando gravames de ordem pessoal e moral. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 
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mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para que, mediante o 

pagamento mensal do plano efetivamente contratado pela parte autora, 

não incluindo o pagamento pelos “canais para degustação”, a ré se 

abstenha de “cortar” o sinal de TV por assinatura, devendo cumprir a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, fixando multa inibitória diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
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quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem. Para a concessão in limine litis da tutela em voga, faz-se necessário 

que no caso sub judice estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo acima transcrito. Assim sendo, no que tange à probabilidade do 

direito, denota-se pelo fato de que a autora alega nunca ter realizado 

empréstimo ou financiamento consignado em folha, entretanto, verificou a 

existência de descontos realizados mensalmente em seu benefício do 

INSS, na importância de R$ 31,10 (trinta e um reais e dez centavos). Foi 

informada de que trata-se de um contrato de empréstimo sob o nº 

549825728 a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas, o qual totaliza a 

importância de R$1.013,03 (mil e treze reais e três centavos). Ademais, 

por se tratar de relação consumerista, a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade de a parte autora produzir a dita prova 

negativa. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que, havendo descontos mensais no 

benefício da parte autora, esta terá sua renda mensal diminuída, o que lhe 

tem lhe causado aborrecimentos de ordem financeira e moral. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a parte autora acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por 

conta da conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que 

toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada. Expeça-se ofício para o INSS para suspender 

descontos, do benefício recebido pela autora, relativos ao contrato de 

empréstimo nº 549825728, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 

(duzentos reais), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização, sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 71 de 824



bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, caracteriza-se ante as alegações da parte 

autora a qual afirma que adquiriu um aparelho celular da marca Apple, 

modelo Iphone 6S Plus, na data de 29/11/2017, pelo valor de R$ 2.338,91 

(dois mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). 

Entretanto, relata nunca ter recebido o produto. Dirigiu-se ao Procon com o 

intuito de solucionar o problema e a ré lhe propôs a devolução do valor 

pago, porém até o momento não lhe foi estornada a importância. No que 

tange o requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que a parte autora adquiriu um celular, entretanto, nunca recebeu o 

aparelho e tampouco a devolução do valor pago pelo produto, lhe 

causando gravames de ordem pessoal e moral. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 
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consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que 

toca ao pedido de que a parte ré deposite em juízo o valor integral pago 

pelo aparelho celular, fixando multa inibitória diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa de 

conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois refere-se ao 

fato de que o autor é cliente da ré e possui sua linha telefônica cadastrada 

na modalidade pré-paga, no plano denominado de “Prezão”, cujo valor é de 

R$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos) por semana. Entretanto, 

relata ter verificado que seus créditos estão “sumindo”, ante a assinatura 

de serviços de entretenimento, a exemplo da Turma da Galinha Pintadinha, 

por R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) e Genius Game pelo 

mesmo valor semanal. Fato este que tem lhe impossibilitado de renovar 

seu plano semanal, ante a insuficiência de crédito, o que tem lhe causado 

aborrecimentos, pois nunca solicitou a contratação dos referidos 

serviços. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que a parte autora não consegue utilizar seu 

aparelho celular para realizar ligações ante a insuficiência de crédito, por 

serviços que aduz nunca ter solicitado. O perigo da demora exsurge no 

pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, vez que 

alega estar sem crédito pelo fato dos descontos realizados em sua linha 

por serviços que nunca contratou, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 
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ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de cancelar os serviços de entretenimento que não foram 

contratados pelo autor, referente à linha telefônica objeto desta demanda, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 

200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 8- Tendo a audiência de tentativa de conciliação já sido 

aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 11- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 12- Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o necessário. 14- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

WALMIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 
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urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que é proprietário de 05 (cinco) kitnets e cada uma possui 

seu medidor de energia elétrica. Ocorre que no mês de fevereiro do 

corrente ano funcionários da ré fizeram a retirada de três medidores das 

Unidades Consumidoras nº 2252158-7, 2252165 e 2591515, sob o 

argumento de que foram encontradas irregularidades na Unidade nº 

252158-7, deixando os inquilinos sem energia elétrica, pois não colocaram 

outros para substituir os que foram retirados. Ao deslocar-se até a 

requerida, foi informado de que houve um equívoco quanto a retirada dos 

medidores que não apresentaram irregularidade, entretanto, não possuíam 

outros para colocar no lugar dos que foram retirados. Após discussão, um 

funcionário da ré informou que novos medidores seriam colocados no dia 

seguinte, porém ressalta que isso não aconteceu, o que tem lhe 

provocado muitos dissabores. Ademais, por se tratar de relação 

consumerista, a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade de 

a parte autora produzir a dita prova negativa. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que pode ter 

ocorrido um equívoco pela parte ré, quanto a retirada dos medidores, e 

que o autor tem enfrentado dificuldades pois seus imóveis estão sem 

energia elétrica, e os inquilinos optaram pela rescisão contratual. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré reestabeleça a energia elétrica das Unidades Consumidoras nº 

2252158-7, 2252165 e 2591515, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 
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benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

HUGO GOMES EFIGENIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que contratou um plano de seguro de veículo junto a ré, com 

vigência de 22/12/2017 a 05/04/2018. Todavia, em 22/02/2018 teve seu 

veículo atingido por uma motocicleta. O autor relata ter pago a franquia na 

importância de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), tendo sido 

encaminhado seu veículo para uma oficina credenciada na data de 

26/02/2018. Entretanto, aduz que até o momento não recebeu seu veículo, 

tendo a seguradora extrapolado o prazo legal para a entrega, fato este 

que tem lhe causado muitos dissabores. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que a ré não cumpriu 

com seu dever de devolver o veículo consertado no prazo legal, vez que o 

autor relata ser médico e depende do veículo para atender nas cidades 

vizinhas, precisando dispor de carros alugados ou de familiares para 

cumprir com suas obrigações profissionais, o que tem lhe provocado 

prejuízos de ordem moral e financeira. O perigo da demora exsurge no 

pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida da requerida, que nesta 

conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 
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alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de que a ré entregue o veículo da parte autora devidamente 

consertado ou que disponibilize um veículo para que o requerente possa 

utilizar nesse período, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de 

majoração em caso de necessidade. 8- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta evidencia-se pois a autora alega que 

ao efetuar uma compra de materiais escolares, verificou que seu nome 

estava negativado pela ré, referente a duas dívidas vencidas, sendo a 

primeira vencida em 10/04/2017 no valor de R$ 133,73 (cento e trinta e 

três reais e setenta e três centavos), e a segunda em 10/05/2017 cuja 

importância é de R$ 99,32 (noventa e nove reais e trinta e dois centavos). 

Entretanto, aduz nunca ter adquirido linha telefônica junto a ré, bem como, 

ao entrar em contato com a requerida, verificou que a conta refere-se ao 

endereço situado na cidade de Maracanaú/CE, e sustenta nunca ter 

residido em outro Estado. Ademais, por se tratar de relação consumerista, 

a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade de a parte autora 

produzir a dita prova negativa. No que tange o requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 
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momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 
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torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem. Para a concessão in limine litis da tutela em voga, faz-se necessário 

que no caso sub judice estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo acima transcrito. Assim sendo, no que tange à probabilidade do 

direito, denota-se pelo fato de que a autora alega nunca ter realizado 

empréstimo ou financiamento consignado em folha, entretanto, verificou a 

existência de descontos realizados mensalmente em seu benefício do 

INSS, na importância de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Foi informada 

de que trata-se de um contrato de empréstimo sob o nº 568403482 a ser 

quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, o qual totaliza a importância de 

R$ 1.835,78 (mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito 

centavos). Ademais, por se tratar de relação consumerista, a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade de a parte autora 

produzir a dita prova negativa. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que, havendo 

descontos mensais no benefício da parte autora, esta terá sua renda 

mensal diminuída, o que lhe tem lhe causado aborrecimentos de ordem 

financeira e moral. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a parte autora 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se refere 

ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado 

da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 
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ANTECIPADA vindicada. Expeça-se ofício para o INSS para suspender 

descontos, do benefício recebido pela autora, relativos ao contrato de 

empréstimo nº 568403482, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 

(duzentos reais), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização, sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAIXAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 
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(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY SOUZA SILVA (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CARDOSO DA LUZ (REQUERIDO)

F A DE MIRANDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Da análise detida dos autos, verifica-se que o valor da 

causa está incorreto, vez que pela narração dos fatos, excede o valor 

limite para propositura de ação nesta justiça especializada, não havendo 

manifestação da parte autora quanto à renúncia dos valores que 

extrapolam o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. 2- Pois bem, o valor 

da causa mencionado no art. 3°, I da Lei 9.099/95, tem como escopo, 

abalizar a competência dos Juizados Especiais, calhando destacar que, 

em conformidade com o enunciado 39 do Fonaje, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido e não ao valor do 

título cobrado. 3- Assim sendo, nos termos do art. 3º, § 3° da Lei 

orientadora dos Juizados Especiais, a escolha pelo procedimento em voga 

importa em renúncia ao crédito excedente, eis porque, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que se manifeste acerca do valor do 

pedido na presente actio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. 4- Cancele-se a audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001693-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA SIRQUEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A nota promissória apresentada pela parte exequente não 

está devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei 

Uniforme, assim sendo, intime-a para que no prazo de 05 (cinco) dias 

promova a regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito. 2. Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça 

conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

THAYANNE GABRIELLY RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo a 

probabilidade do direito, resta demonstrada pois a autora relata ter tentado 

realizar a abertura de crediário no comércio local, todavia foi informada de 

que não seria possível por estar com seu nome restrito juntos aos órgãos 

de proteção. Verificou tratar-se de uma dívida com a ré no valor de R$ 

664,59 (seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), referente ao contato de nº 838262429. Afirma ter completo 

desconhecimento do referido apontamento. Ademais, por se tratar de 

relação consumerista, a jurisprudência tem se manifestado na 

desnecessidade de a parte autora produzir a dita prova negativa. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e a manutenção indevida pela ré do nome da 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 
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o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DANIELA MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000754-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DEBORAH CRISTINY PERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 
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prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011980-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS LOURENCO (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOPES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 14199222, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001698-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA GEISA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001697-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL EMILIANA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. A petição inicial da parte autora não está devidamente 

instruída com prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 

135 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 

47): O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema 

dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação 

tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto 

da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante ao exposto, deverá a 

parte autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima 

grafado, precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo ato, 

deverá juntar o comprovante da negativação, objeto do pedido liminar. 

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça 

imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011482-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONYSE CASTRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))
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ADRIANA KARINA LIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

ANA PAULA EMERENCIANO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMIRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000486-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NARA RODRIGUES ROCHA (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013009-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE (ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010128-94.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

KATIA SILVA VILELA (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

MIRIAN DIAS ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento 

parcial da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exequente 

requereu à transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Intime-se a parte executada em relação a liquidação do valor 

remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, após 

retornem-me conclusos os autos. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001705-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 
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por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINVAL AIRES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

AQUARELA COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL GEHM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O processo já foi sentenciado, de tal sorte que a modificação do aludido 

ato somente é possível por meio de recurso próprio ou manejo de 

embargos de declaração, não sendo o que ocorreu no caso. Com efeito, a 

parte autora formulou pedido de reconsideração após o indeferimento da 

petição inicial, donde se infere que o requerimento em voga nem sequer é 

digno de apreciação, pois cuida-se de instituto desconhecido deste 

magistrado como forma de contornar os efeitos do ato judicial, eis porque 

dele NÃO CONHEÇO. 2. Concretize-se a sentença em seu inteiro teor, 

fazendo as pertinentes anotações. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DIEGO DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 
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documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA VIRGILIO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

MARIA LEDA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI (ADVOGADO(A))

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

CLARISSA TEIXEIRA GONCALVES SEVERO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIANA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELIANE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DAYANE KARLA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LAYANE ORENILDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FURTUNATA BABOSA SATANA (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 
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2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADOLFO DELFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001705-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA AZEVEDO JAGUARIVEL MARQUARDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001703-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDO MARQUES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001153-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DAYANY DO CARMO MEDRADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001448-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE GOIS (EXEQUENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY NAVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011403-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO PINTO CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DINACIR FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

ANDRYA BORGES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012229-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012247-33.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI DA SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO KAISSERLIAN MARMO (ADVOGADO(A))

BANCO CREDIFIBRA CFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JAILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 
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concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODONE LUIZ BUSANELLO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALANA COUTINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES (ADVOGADO(A))

MILTON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EGINA TEIXEIRA LINO SANTOS (REQUERENTE)
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CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARDAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANCAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000395-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

LINETE DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000404-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

LAURA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001491-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VINICIUS TEIXEIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 
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do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011103-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA GOMES (EXEQUENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

HUANI COSTA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença de ID nº 

10246296 e, ante ao pagamento das custas finais conforme manifestação 

de ID nº 14017319, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0571-1 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovantes dos descontos dos empréstimos realizados junto 

ao réu, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. Determino a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001714-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCTAVIO WILQUER SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU INEIA (REQUERENTE)

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito contido no termo de audiência de ID nº 

15660050, no qual se requer o prazo de 30 (trinta) dias para localizar o 

endereço correto e atual da parte requerida, sob pena de extinção do 

feito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010916-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA DE ORLANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012634-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA DE FATIMA SCHIO (REQUERENTE)

VINICIUS FELIPE KOESTER WESOLOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

DIOSEANE MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012817-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

PAULO S. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012638-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE CAMPOS DA CRUZ (REQUERENTE)

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001727-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZOCCOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo 

ao PIS e FGTS de titular já falecido, o que independe de inventário nos 

termos da Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a competência 

da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. Assim sendo e 

observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando patente à 

falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 

3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. Após manifestação do 

MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do parecer favorável, ou 

eventual cota asseverando não ser causa que reclame a participação do 

parquet. Havendo pedido para produção de eventual diligência, desde já 

intime a parte autora para realizá-la, caso seja da sua incumbência, ou 

promova a conclusão se depender de prévia manifestação judicial. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001729-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHAS DO CARIBE (REQUERENTE)

RANNYELLY ALENCAR PAIVA (ADVOGADO(A))

VINYCIUS ALENCAR PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO ROBERTO REZENDE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011988-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RODRIGUES COIMBRA (EXECUTADO)

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

certidão de ID nº 14684672, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

ANANITE CALDEIRA PFEIFER (REQUERENTE)

DANIEL DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011101-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE FATIMA RAMOS (EXEQUENTE)
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RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO SANTOS PEREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente cálculo detalhado do valor a ser executado, 

devendo apontar com precisão a origem do montante que assevera ainda 

ser devido. Eventual inércia implicará na extinção do processo e 

respectiva dívida, ficando a parte advertida desde já sobre a hipotética 

condenação em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça 

em caso de inobservância do efetivo montante devido. 2- Ultrapassado o 

lapso temporal acima, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON KENEDY NERO SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE as partes para que colacionem aos autos, acordo 

devidamente assinado pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, 

faça os autos conclusos. 3- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001696-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SATELITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012700-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

IRENE DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEBER VALTER PORTO DE PAULO 96048417187 (REQUERENTE)

RAFAEL RABAIOLI RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que no mês de abril de 2017 contratou o plano empresarial Flat 

10000 + 5GB Trade In junto a ré pela importância mensal de R$ 105,00 

(cento e cinco reais), já com a aplicação de descontos. Bem como, 

contratou o plano Gestor Web Tim pelo valor de R$ 2,90 (dois reais e 

noventa centavos) e o Pacote 50 SMS/MMS sem nenhum custo adicional. 

Todavia, sustenta que ao assinar o termo de proposta foi informado de 

que não haveria multa contratual em caso de rescisão, visto não ter 

adquirido nenhum equipamento. Dias após ter enviado seus documentos 

para finalizar a contratação, soube que seu plano havia sido trocado por 

outro de valor superior, sem ter solicitado ou autorizado, pleiteando, 

portanto, pelo cancelamento do serviço. Porém, foi informado de que para 

cancelá-lo deveria pagar multa contratual. Relata que para não ter seu 

nome restrito, tem efetuado o pagamento mensal das faturas do plano 

diverso ao contatado. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que possivelmente o plano do autor foi 

modificado sem a sua autorização, compelindo este a pagar as faturas 

mensais, de um plano que não foi solicitado, para não ter seu nome restrito 

pela ré. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, vez que alega estar sem crédito pelo fato dos 

descontos realizados em sua linha por serviços que nunca contratou, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 
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além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré suspenda as 

cobranças mensais referentes ao plano de telefone e internet objeto da 

lide, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a multa ser majorada em caso 

de necessidade. 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13-Expeça-se o 

necessário. 14-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001343-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ROSA DE ALENCAR (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DUARTE DA COSTA BARROS (REQUERIDO)

JAVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 
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sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo a 

probabilidade do direito, resta demonstrada pois a autora relata ter dado o 

veículo GM CORSA HATCH MAXX, ano 2005, modelo 2006, placa DQY – 

2322 – Pontal do Araguaia, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como 

parte do pagamento da aquisição de outro veículo. Após alguns dias, 

afirma que o vendedor dessa concessionária entrou em contato via 

telefone para que a parte autora fosse preencher o recibo do veículo e 

reconhecer a assinatura, visto que seria vendido à empresa ré Javel. 

Entretanto, informa que após a realização da venda desse veículo, o IPVA 

nunca mais foi pago, tendo sido incluído o nome da autora na dívida ativa 

do Estado de Mato Grosso. Aduz quanto à negligência dos requeridos, 

vez que entregou o recibo preenchido em nome da Sra. Raquel Duarte da 

Costa Barros, e passados mais de dois anos o veículo ainda não foi 

transferido para a titularidade da compradora, fato que tem lhe causado 

inúmeros transtornos e aborrecimentos. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que há na presente rusga elementos que evidenciam que houve a 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ante ao 

inadimplemento de valores referentes ao veículo GM CORSA HATCH 

MAXX, cujo recibo foi preenchido em nome da ré Raquel, a qual não 

realizou a transferência no prazo legal, lhe causando gravames de ordem 

pessoal e moral. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- Face ao exposto e com arrimo no 

art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a parte ré realize a 

transferência do veículo objeto deste feito, no prazo de 30 (trinta dias), 

sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. 4- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 5- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 10-Expeça-se o 

necessário. 11-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DORIENE TEIXEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que firmou contratos de empréstimo junto ao réu. Alega que 

já pagou boa parte, mas que continua devedor de quantia maior do que o 

dobro que foi emprestado, não conseguindo questionar tais valores vez 

que é realizado débito em conta e não tem acesso aos contratos. Afirma 

que tentou por diversas vezes conseguir cópias dos documentos junto a 

ré, inclusive mediante o envio de AR, todavia, não obteve êxito, o que tem 

lhe causado aborrecimentos. No que tange ao requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que a parte autora teve o 

fornecimento de energia suspenso, ante ao não pagamento de faturas 

referentes a supostas irregularidades apontadas em seu medidor, fato 

que tem lhe causado transtornos e aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 
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autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré reestabeleça a energia elétrica da Unidade Consumidora nº 

6/5897640, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em 

caso de necessidade, além de suspender a exigibilidade do parcelamento 

das cobranças discutidas neste processo, até que haja decisão em 

contrário. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa de conciliação 

já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10- Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13- Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o necessário. 15- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

EDNA ALMEIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora alegar que é detentora da Unidade Consumidora nº 6/1987426-2 e 

no dia 28 de setembro, ao retornar para casa foi surpreendida com o corte 

do fornecimento de energia se sua residência. Demostra ter efetuado o 

pagamento de todas as faturas anteriores. Relata que a ré lhe informou 

que ocorreria a religação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo 

ser paga cobrança de taxa pela realização do serviço. Ocorre que, após 

mais de 72 (setenta e duas) horas, a parte autora aduz estar sem energia 

em sua residência. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que a parte autora teve o fornecimento 

de energia suspenso, sem ao menos saber o motivo, e os produtos de sua 

geladeira estão perecendo, além de limitar sua vida diariamente, o que tem 

lhe causado grande aborrecimento. O perigo da demora exsurge no pleito 

ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da 

pretensa prática indevida do requerido, que nesta conjectura criará mais 

embaraços, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 
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violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo PARCIALMENTE a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré 

reestabeleça a energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/1987426-2, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade, caso a suspensão de energia tenha ocorrido em virtude da 

dívida do presente feito. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVONE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESIO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que no dia 16 de maio de 2018 foi diagnosticado com 

sangramento nas alças de delgado e melena acompanhado de hipotensão, 

lhe sendo solicitado a realização do exame de enteroscopia com duplo 

balão ou cápsula endoscópica. Todavia, foi informado pela Central de 

Regulação de Barra do Garças que o Município não realiza esse tipo de 

procedimento e o Estado de Mato Grosso, por meio da Central Nacional de 

Regulação de Alta Complexidade também informou que não poderá 

atender o pleito. A parte autora juntou orçamentos do exame a ser 

realizado, variando entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 9.500,00 

(nove mil e quinhentos reais). Ressalta que seu caso é de urgência e não 

pode esperar que o ente público inclua o procedimento na tabela do 

SIGTAP ou que firme algum pacto interestadual que viabilize a realização 

do exame em questão. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que a parte autora precisa realizar esse 

exame para conseguir tratar do seu problema de saúde, que é um direito 

fundamental do homem, podendo ter seu estado agravado em decorrência 

da morosidade da realização. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada 

no que toca ao pedido de que a parte ré viabilize a realização do exame de 

enteroscopia com duplo balão ou cápsula endoscópica, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 4- 

A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 
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defesa. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 5- Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6- Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- Cancele-se a 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 8- Expeça-se o 

necessário. 9- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001732-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

KATIA MARIA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012860-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAMER RODRIGUES PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte recorrente para que junte documento contendo os 

dados da beneficiária do documentos juntado aos autos, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de deserção. 2- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010769-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMAR ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012875-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JULIO ONDRONICO GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)
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CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011227-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012232-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (ADVOGADO(A))

ARLETE ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MADALENA BATISTA (ADVOGADO(A))

LUCILENE BUENO DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SARA THAIRINE SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 
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pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA DELFINA SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY VIEIRA ARRAIS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

SAMUEL JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BORGES LEAL (REQUERENTE)
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ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que a ré tem realizado 

descontos indevidos referentes a empréstimo consignado na folha de 

pagamento da autora, o que não restou demonstrado inicialmente nos 

documentos que acompanharam a vestibular. Nesse sentido não ficou 

evidenciado perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na 

explanação constante na exordial, levando-se em conta que a autora não 

informou o valor exato do saque realizado por meio de seu cartão, bem 

como, não demonstrou a origem dos débitos questionados, além de não ter 

colacionado todas as faturas do seu cartão de crédito para comprovar 

que pagou por todo o limite utilizado. Não havendo, portanto, indicativos de 

que os descontos realizados em sua folha de pagamento sejam indevidos. 

3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar 

que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo 

fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes. 4- Em que pese os conteúdos 

díspares das correntes, compreendo que no âmbito dos procedimentos do 

juizado especial e nos processos em que não se lança decisão 

saneadora, o momento adequado é quando da prolação da sentença, vez 

que a regra da inversão se presta a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que nos 

procedimentos onde não se é possível deitar uma decisão saneadora 

definindo as provas que as partes devem produzir, as regras da inversão 

do ônus da prova são de julgamento da causa e somente após a instrução 

do feito, no momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a 

afirmar se existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de 

inversão do ônus da prova. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE 

JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 

INEXISTÊ-NCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à 

possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a 

sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil 

moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de 

ônus da prova, a sua atribuição de regular a atividade do juiz ao 

sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um 

julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de 

maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de 

colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por 

presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de 

maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à 

parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O 

processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível 

às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um 

resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

– RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 – 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o periculum in mora em conjectura 

alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial não 

demonstram que os descontos realizados em sua folha de pagamento são 

indevidos. 7- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12-Expeça-se o 

necessário. 13-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAR FERNANDO BECKMANN (REQUERENTE)

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/GO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 
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perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que o réu inscreveu o nome do 

autor indevidamente da dívida ativa e no cartório de protestos, ante a 

dívida de R$ 922,44 (novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), o que não restou demonstrado inicialmente nos documentos 

que acompanharam a vestibular. Nesse sentido não ficou evidenciado 

perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação 

constante na exordial, levando-se em conta que o autor não cumpriu com 

o disposto no artigo 134 do CTB, visto não ter juntado aos autos cópia 

autenticada do recibo do veículo CHEVROLET, modelo GM S-10 2.4, ano 

2001/2001, RENAVAM nº 758374810, não sendo crível que o DETRAN 

adivinhasse que a venda do bem foi realizada. Não havendo, portanto, 

indicativos de que a restrição do nome da parte autora tenha sido 

indevida. 3- INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela antecipada, tendo 

em vista que a parte autora não apresentou conteúdo probatório para 

evidenciar o periculum in mora em conjectura alguma, uma vez que os 

documentos acostados à exordial não demonstram que a inscrição de seu 

nome no órgãos de proteção e na dívida ativa é indevida. 4- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 5- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 8- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA ELIAS ARANTES (REQUERENTE)

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 15657472, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita, e posterior extinção do feito mediante ao 

adimplemento da obrigação. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA VIEGAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de ID nº 15767790, no qual se requer dilação 

de prazo para localizar o endereço correto e atual da parte requerida, em 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000584-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO (AUTOR(A))

RICARDO TIBERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDINEY LOPES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001743-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MENDES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA DIVINA DOMINGA BATISTA (REQUERENTE)

SEBASTIAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

ISARIAS BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial, vez que são 

vários autores e há apenas um comprovante. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001734-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos documento comprobatório da restrição alegada, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 
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audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001744-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. RODRIGUES DE ALMEIDA - ME (EXEQUENTE)

MARISSOL GOMES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANDREIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A vestibular não está devidamente acompanhada de cálculo atualizado 

do débito, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, assim 

sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001735-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HERMANO BRANDAO PEREIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE BEZ BAZI (EXEQUENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de 

água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a 

data do manejo da ação, ou apresente certidão de casamento ou de união 

estável apta a comprovar sua relação com o titular da conta de água 

acostada sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento que 

singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando 

na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Tendo em vista que há necessidade de nomeação ao réu que, 

citado por hora certa, vier a se tornar revel (art. 72, inciso II, CPC), 

entendo incabível a citação por hora certa em sede dos Juizados 

Especiais Cíveis. 2. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido 

constante no petição de ID nº 15791904, determinando seja expedido novo 

mandado para tentar uma nova tentativa de citação no endereço já 

declinado. 3. Resultando novamente infrutífera a diligência, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar no presente 

feito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001519-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO BRESSIANI (EXEQUENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO WANDERSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LENIVA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL IZIDORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NADI TEREZINHA MARTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CESAR LUIZ FLORENCIO BROCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE as partes para que colacionem aos autos, termo de acordo 

devidamente assinado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento. 2- Após, faça os autos conclusos para deliberações. 3- 

CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001757-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MENIN SIQUEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA NEUZA RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001379-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pleito de ID nº 15708364, no qual se requer dilação 

de prazo para juntar aos autos o título executivo extrajudicial, em 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010878-62.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS (ADVOGADO(A))

TATIANNE BARROSO SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Defiro o parcelamento das custas finais pleiteado na petição 

de ID nº 14660760. 2. Transcorrido o prazo de 04 (quatro) meses, 

certifique-se quanto ao pagamento integral das custas finais e arquive-se 

mediante as baixas e anotações necessárias. 3. Não havendo o 

adimplemento, emita-se certidão para protesto dos valores devidos. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011112-15.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARQUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. RIBEIRO - SOM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida, 

viabilizando assim a constrição de ativos financeiros com o valor 

devidamente corrigido. Na mesma oportunidade deverá informar o 

CPF/CNPJ da parte executada, caso seja divergente do que consta 

cadastrado no sistema. 2- Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias, faça 

conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011753-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

JOSE VITORINO NETO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA (ADVOGADO(A))

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, cite-se a Fazenda 

Pública para opor Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Se não houver 

embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, expedindo-se o 

ofício precatório, fazendo-se o pagamento na forma do art. 13 da Lei 

12.153/2009. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012004-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBA OLIVEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 107 de 824



dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011700-85.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

IZAURA MEDEIROS MALAGUT (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem. Para a concessão in limine litis da tutela em voga, faz-se necessário 

que no caso sub judice estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo acima transcrito. Assim sendo, no que tange à probabilidade do 

direito, denota-se pelo fato de que a autora alega nunca ter realizado 

empréstimo ou financiamento consignado em folha, entretanto, verificou a 

existência de descontos realizados mensalmente em seu benefício do 

INSS, na importância de R$ 13,25 (treze reais e vinte e cinco centavos). 

Foi informada de que trata-se de um contrato de empréstimo sob o nº 

245540438 a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas, o qual totaliza a 
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importância de R$ 431,60 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta 

centavos). Ademais, por se tratar de relação consumerista, a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade de a parte autora 

produzir a dita prova negativa. No que tange ao requisito do perigo de 

dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que, havendo 

descontos mensais no benefício da parte autora, esta terá sua renda 

mensal diminuída, o que lhe tem lhe causado aborrecimentos de ordem 

financeira e moral. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a parte autora 

acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se refere 

ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado 

da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada. Expeça-se ofício para o INSS para suspender os 

descontos do benefício recebido pela autora, relativos ao contrato de 

empréstimo nº 245540438, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 

(duzentos reais), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua 

concretização, sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 
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necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO HAEFFNER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois o autor 

sustenta que firmou contrato de compra e venda dos lotes nº 10 e 16 junto 

a ré no ano de 2013, entretanto, aduz que os reajustes anuais eram taxas 

absurdas sob o argumento de que o loteamento estava valorizando. 

Todavia, relata que não houve a valorização prevista e diante disso, 

entrou em contato com a ré para realizar negociação se propondo a 

entregar o terreno de nº 16 a ré para o abatimento no valor das 

prestações do lote nº 10. Após isso, aduz ter recebido carnê para 

pagamento no mês de setembro de 2016, e ao contatar com a ré, via 

e-mail, conforme documento anexo, foi dito para desconsiderar a 

cobrança, pois o próximo pagamento seria realizado no mês de julho de 

2018. Acostou extrato de pagamento das demais parcelas. Ocorre que no 

início do ano de 2018 recebeu notificação de cancelamento ante o 

inadimplemento de algumas parcelas. Relata ter tentado solucionar o 

problema com a ré, porém não obteve êxito, causando transtornos e 

aborrecimentos ao autor. No que tange ao requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que possivelmente há 

irregularidades nas cobranças efetuadas, vez que há documentos 

comprobatórios nos autos para demonstrar o alegado pelo autor, 

acarretando prejuízos de ordem moral e financeira a este. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 
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como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo PARCIALMENTE a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a ré 

suspenda as cobranças referentes as parcelas 60 a 75, com vencimentos 

entre 10/07/2016 a 10/07/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de a 

multa ser majorada em caso de necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA COSTA DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

narra que teve seu veículo arrombado e sua carteira contendo seus 

documentos pessoais foi furtada, conforme boletim de ocorrência 

acostado. Afirma que algum tempo após o ocorrido ao tentar abrir 

cadastro em uma loja verificou que seu nome estava restrito junto a ré. 

Todavia, sustenta que nunca solicitou os serviços da requerida e que a 

referida negativação tem lhe causado transtornos e aborrecimentos. No 

que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, vez que alega estar sem crédito pelo fato dos 

descontos realizados em sua linha por serviços que nunca contratou, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No 

que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado do Requerente por conta da conduta do requerido, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 

processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 
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a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FRANK RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DO LAGO PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 
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risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que a ré deverá proceder com 

a baixa nas cobranças referentes as parcelas do bem, além de não 

cancelar o contrato em nome do autor, o que não restou demonstrado 

inicialmente nos documentos que acompanharam a vestibular. Nesse 

sentido não ficou evidenciado o perigo da demora (periculum in mora) e o 

fumus boni juris, na explanação constante na exordial, levando-se em 

conta que o autor foi intimado para apresentar os comprovantes originais 

de pagamento das parcelas constantes na notificação extrajudicial emitida 

pela ré, entretanto, no boleto referente à parcela com vencimento em 

10/05/2017 consta “pg Sicredi net” e na parcela de 10/06/2017 consta 

“agendado Sicredi”, sem haver a comprovação de que foram efetivamente 

quitadas. Não restando demonstrado, portanto, que houve a efetiva 

quitação de todas as parcelas do contrato discutido. 3- Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela antecipada, tendo em vista 

que a parte autora não apresentou conteúdo probatório para evidenciar o 

fumus boni iuris em conjectura alguma, uma vez que os documentos 

acostados à exordial não demonstram que o autor é o legítimo proprietário 

do imóvel objeto da lide. 4- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 5- Tendo a audiência de tentativa 

de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 10- 

Expeça-se o necessário. 11- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY AYRES PARREIRA - ME (REQUERENTE)

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Das breves leituras empreendidas extrai-se que para o 

postulante lograr a medida vindicada em tela, se faz mister que estejam 

presentes os elementos delineados no comentado artigo. In casu, 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficiente 

para uma convicção acerca de uma possível inscrição indevida perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, não havendo óbice quanto ao 

deferimento da medida, vez que a autora juntou aos autos os boletos e 

seus respectivos comprovantes de pagamento. Especialmente porque a 

medida não é irreversível. Quanto ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente 

rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção 

indevida pela ré do nome da demandante nos órgãos de restrições ao 

crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem moral e financeira àquele. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado do Requerente por conta da conduta da promovida, consoante 

explanação na vestibular. 3- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do 

Código de Processo Civil, concedo a TUTELA ANTECIPADA vindicada no 

que toca ao pedido de excluir incontinenti o nome do requerente junto ao 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom 

alvitre registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na 

presente rusga com o requerido. 4- Ademais, visando o resultado prático 

da tutela, ORDENO a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Barra do Garças/MT para que promova a exclusão em 

comento, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no 

valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do 

nome da requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 5- DEFIRO a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 6- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DEUZINHA GONCALVES WEBBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 
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embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta fica caracterizada pois a autora 

sustenta que é titular da Unidade Consumidora nº 6/7534779 e recebeu 

fatura no mês de março de 2018 com o valor de R$ 1.710,50 (mil 

setecentos e dez reais e cinquenta centavos) tratando-se de consumo 

mensal recuperado, sob a justificativa de que há ligação irregular no local. 

Relata que solicitou vistoria, todavia, a ré não realizou. A requerida 

inscreveu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. No que 

tange ao requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há na presente rusga elementos que evidenciam 

que houve a inscrição e manutenção indevida pela ré do nome da 

demandante nos órgãos de restrições ao crédito, causando gravames de 

ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, vez que seu nome está 

restrito por uma fatura de energia, com valor elevado ao qual utiliza 

mensalmente, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, prejuízos de ordem 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 
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inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida restringe-se às 

dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- Visando o 

resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e 

SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001659-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANDRADE COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que a posse da propriedade 

denominada de “Sítio Carrion”, pelo réu, é injusta, o que não restou 

demonstrado inicialmente nos documentos que acompanharam a 

vestibular. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação constante na 

exordial, levando-se em conta que o autor juntou o contrato de compra e 

venda do bem, alegando ser o legítimo proprietário do imóvel, e sustentou 

que o réu se recusou a assinar o contrato de comodato afirmando 

tratar-se de terra devoluta. Juntou aos autos Declaração do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário demonstrando que está tentando regularizar sua 

propriedade, todavia, é sabido que para ser proprietário, se faz 

necessário o registro competente, conforme art. 1.245 do Código Civil, o 

que não ocorreu no caso em tela, vez que a mera tramitação de processo 

para regularizar a área junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário não 

é apta a comprovar a propriedade do bem, Não restando demonstrado, 

portanto, que a ocupação do imóvel pelo réu é injusta. Por outro lado, 

vê-se que a posse não é passível de comodato, conforme se infere na 

jurisprudência pátria. 3- INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela 

antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou conteúdo 

probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura alguma, uma 

vez que os documentos acostados à exordial não demonstram que o autor 

é o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide. 4- DEFIRO a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 5- Tendo a 

audiência de tentativa de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 10- 

Expeça-se o necessário. 11- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MACEDO RODRIGUES JERONIMO (REQUERENTE)

LORENA VARJAO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela de evidência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. No mesmo ato, deverá comprovar a 

hipossuficiência por si bradada com esteio na Lei 1.060/1950, para 

usufruir das benesses previstas no aludido diploma. 3. Intime-se. 4. 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 5. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RHYCARDO ROBBERTTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010695-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011120-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012379-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M L DE ALMEIDA ASTOLFI - ME (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-93.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

ANTONIO RODRIGUES BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

ZAIDA ALVES GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010708-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TOFOLI DE AVILA (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012796-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA REZENDE SOARES (REQUERENTE)

BENEDITA MARIA VASCOS REIS (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GOMES (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012930-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011985-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO BRITTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VINICIUS FELIPE KOESTER WESOLOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILA JUNIO LOPES MACHADO (REQUERENTE)

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

LUIZ DOS SANTOS QUEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOSE MARQUES (REQUERIDO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012044-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA FERREIRA REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 
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correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010104-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

ANILTA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARINA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ROCHA DOURADO (ADVOGADO(A))

DANILO DINARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011383-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANUBIO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela de evidência 

determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos 

autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. No mesmo ato, deverá comprovar a 

hipossuficiência por si bradada com esteio na Lei 1.060/1950, para 

usufruir das benesses previstas no aludido diploma. 3. Intime-se. 4. 

Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente 

aprazada. 5. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça 

conclusos. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DORIENE TEIXEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 13/11/2018 Hora: 13:40 /MT.BEM COMO A LIMINAR 

DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012944-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLYZZE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 3.899,53, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BORGES LEAL (REQUERENTE)

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 27/11/2018 Hora: 14:40 /MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 27/11/2018 Hora: 15:40 /MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FRANK RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DO LAGO PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 21/11/2018 Hora: 12:00/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DEUZINHA GONCALVES WEBBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 21/11/2018 Hora: 13:30/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

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

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA (ADVOGADO(A))

TARLIANNE SILVA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 240,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DIVINO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RHYCARDO ROBBERTTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

 

Intimação do advogado(a) da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor de R$ R$ 200,78 (duzentos reais e setenta e oito centavos). 

sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo 

Civil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANNE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 157,60, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012883-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

IVANIA CASSOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do comprovante 

de deposito juntado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH PAGLIARI CARDOSO (REQUERENTE)

HIDALGO FONSECA PARREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RICARDO BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA 21 DE ABRIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAR FERNANDO BECKMANN (REQUERENTE)

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/GO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A), para participar da Audiência de 

Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do 

Garças, na Data de 21/11/2018 Hora: 12:20/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDVANIA LOPES DE HOLANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 279015 Nr: 6633-08.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analice Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Código: 279015

Vistos.

 Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado com o fito 

de apurar a suposta prática de injúria (art. 140, Código Penal) por Analice 

Pereira Brito em desfavor de Maria Aparecida Alves dos Santos, fatos 

ocorridos em 10 de março de 2018.

 Em síntese é o relato essencial.

 Fundamento. Decido.

 Em prefácio, após análise exaustiva dos autos, sobressai pedido 

confeccionado em audiência preliminar conforme pág. 31 pela vítima, 

requerendo a remessa dos autos para o Ministério Público mirando a 

apuração do delito de desobediência estampado no art. 330, do Código 

Penal.

 Pois bem, o requerimento anelado está despido de qualquer sustentação 

jurídica, sem dizer que em descompasso com a própria ordem legal pátria, 

porquanto a despeito a autora do fato tenha sido devidamente intimada, 

deixou de se apresentar. Com efeito, a conduta adotada pela Sra. Analice 

Pereira Brito não amolda-se no tipo penal em apreço, haja vista a 

notoriedade do prosseguimento da marcha processual.

 Posto isto, NÃO ACOLHO o requerimento de fl. 31, porquanto 

manifestamente está despido de embasamento jurídico pertinente, que por 

consectário compreendo ser indigno de deferimento.

 Alternativamente, versejando quanto ao delito de injúria, decerto é ratificar 

que, com fulcro na inteligência extraída do art. 145, do Código Penal, 

somente será inserida sob a batuta judicial quando oferecida a 
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queixa-crime, uma vez que trata-se de crime cuja ação penal será de 

iniciativa privada.

 Coadunando com a premissa alhures mencionada, o Código Penal – art. 

103, concomitantemente com o Código de Processo Penal – art. 38 – 

determinam que nas ações penais de iniciativa privada, o objeto munido 

com capacidade para interromper o lapso decadencial é a queixa-crime, 

limitando o exercício do oferecimento com barreiras temporais, 

consagrando o prazo de 06 (seis) meses para tanto, a contar da ciência 

da autoria delitiva, sob pena de operar-se a decadência.

 Nesta esteira, em que pese a convicção jurídica do Ministério Público, 

elevada de estima, após apreciar pormenorizadamente a exteriorização 

ministerial (fl. 32), entendo à guisa diversa com mero embasamento na 

data da perpetração do delito, haja visto que, denota-se consoante fl. 02, 

que o fato consumou-se em 10 de março de 2018 e ademais, a Sra. Maria 

Aparecida continha elementos informativos acerca da autoria do fato, 

portanto, constatado a ausência do instrumento capaz de interromper o 

lapso decadencial, qual seja a exordial acusatória privada, faz-se 

primordial a recognição do marco final da punibilidade, uma vez que o art. 

107, inciso IV do códex material viabiliza determinada aplicação.

 Dessarte e observando o art. 38 do Código de Processo Penal aliado ao 

art. 103 do Código Penal jungido ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, 

extinta a punibilidade do fato sub judice com fulcro na inteligência extraída 

do art. 107, inciso IV, do Código Penal, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

 Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

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

Barra do Garças-MT, 02 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 282712 Nr: 8716-94.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino dos Santos, José Carlos Martins Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20.976-MT

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato José Carlos 

Martins Carrijo, na pessoa da sua advogada Fabíolla Parreira Almeida para 

comparecer a audiência preliminar designada para o dia 01 de novembro 

de 2018, às 13h15min (horário de Cuiabá-MT).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 
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devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011317-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

JANAINA VIRGINIA BORGES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012644-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012698-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

GIZELMA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012699-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012848-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE ABREU LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012713-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAN ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012696-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE CANDIDO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012646-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANA LEITE DE SOUZA PARTEZANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012654-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE MARCOS SANTOS MEIRELLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012866-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO ROCHEMBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012882-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

EUNICE SILVA DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA MARIA BELO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

VALDIR VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 
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hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

SINVAL FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ROSA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

OTTAVIO VINNICIUS LAURENTINO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

VANILDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA SOUSA MOTA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000379-36.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EURIPA PEREIRA (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO (ADVOGADO(A))

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA MARQUES CAMILO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO GOUVEIA FRANCO FILHO (REQUERENTE)

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

HETHERJHON MAUERVERCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-45.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento da condenação, razão 

pela qual os advogados das partes requerem transferência e 

levantamento do numerário para contas bancárias por eles indicadas. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, bem como transferência do valor 

remanescente ao requerido, na conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma 

vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo 

deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do 

Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de 

acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- 

Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUSA NETO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DALVA OLIVEIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE SOUZA FAUSTINO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON FERNANDO DIAS SIMEAO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 
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hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001130-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

NELSON FRANCISCO GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001024-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

LILIAN NUBIA MOTA NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARE MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

LOURDES REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 
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devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000399-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

CAIO GEAN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012910-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

KELLY KAROLINE PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012687-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

APARECIDO DE ARAUJO TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020048-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELY DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO ETERNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 
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que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAYNA LUBIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DAS DORES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ON-MODEL MANAGEMENT SERVICOS DE MARKETING LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011678-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))
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JOSE CARLOS ARADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011048-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012612-14.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

NATALICE GOMES ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PEDRO TIAGO GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUZ MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 
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hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012304-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

NILTON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011960-65.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J.G ALVES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012250-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

DANILO TEODORO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN (ADVOGADO(A))

GLAUCIA APARECIDA ZANCHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

GLARISTONE DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 
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devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

VALDEIR FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

NILVANIA RODRIGUES NOLETO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ZENAIDE APARECIDA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001969-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

LUZIA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALBERTONI (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR CAMPOS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 
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decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

IZAIAS DUQUES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTÕES S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA GOMES ROCHA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

THIAGO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TELMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 
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prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DION CLESIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

pedido que deve ser recebido como embargos declaratórios opostos. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser objeto de reforma. Ante o exposto, 

de acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos 

de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e providos, relativo aos 

argumentos da embargante, por abarcar matérias não pertinentes dentro 

do 48 desta lei singela, anulando a decisão do ID 15120499. Intime-se as 

partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013058-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORZAIDES GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

KLINGER FELIPE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. A sentença por 

abandono foi lançada por equívoco. Ante o exposto, deve ser acolhido os 

embargos de declaração, julgados procedentes com fundamento no artigo 

48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

acatados para correção de contradição, determinando seja anulada a 

sentença de ID 14484619. Transitada a decisão dos presentes embargos 

devolva a escrivania o processo concluso para sentença de mérito. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 03 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANDA NERES DE JESUS (ADVOGADO(A))

CELI LAGASSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A E B INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

SUPERMERCADO COGAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (EXEQUENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENI ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NILZA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000354-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA BATISTA NACIONAL EM RENOVACAO ESPIRITUAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante acordo encartado aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e 

atento ao disposto no art. 200, caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de 

direito, e, por conseguinte, suspendo o processo de execução nos termos 

do art. 921, V e 922 do Código de Processo Civil, para que a parte 

executada cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Decorrido o prazo do 

parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena de extinção do 

feito pelo pagamento. 3. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE (ADVOGADO(A))

SATELITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MARTINS NOGUEIRA CUNHA (REQUERIDO)

DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA (REQUERIDO)

THIAGO NOGUEIRA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECIMAR MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000992-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIVALDO FURQUIM VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BARBOSA DE SOUZA 62755595191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

ERISVANIA LIMA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

ALFA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO BARROS ALVES LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

CINARA VILELA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSEVAN GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA TERMINATIVA Processo nº: 1000559-18.2018.8.11.0004 

Vistos, etc. 1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95, 

vejo a necessidade de extinguir o feito. 2- Ao analisar a exordial e diante 

do contexto fático que se apresenta o processo, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

proceda ao exame pericial (grafotécnico) para apurar a veracidade da 
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assinatura grifada no documento da motocicleta de ID nº 12477331 

encartado no auto em apreço a ser realizado por profissional competente, 

motivo pelo qual, reconheço a incompetência deste Juizado para o 

presente feito. 3- É de bom alvitre destacar que os litígios relacionados à 

perícia não estão pura e expressamente excluídos do Juizado Especial 

Cível, sob pena de contrariar a mens legis. Em verdade, a Lei nº 9.099/95 

estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consectariamente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 4- Há, 

então, apenas dois critérios para fixação dessa competência, quais sejam: 

valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 9.099/95 que permita 

concluir que a complexidade da causa e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia. 5- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 regula a hipótese de prova 

técnica, em ordem a confirmar o fato de que no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, seguindo-se, 

naturalmente, formalidades simplificadas que sejam compatíveis com as 

causas de menor complexidade. Nesse contexto, evidenciada a natureza 

complexa da prova, tratando-se de matéria de ordem pública, cabe, de 

ofício extinguir o processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o 

artigo 51, inciso II, da lei em testilha, reconhecendo assim, a incompetência 

deste Juizado. 6- Por esse ângulo, debruçando-me sobre os autos, 

constato que a competência para o processamento e julgamento do feito é 

da Justiça Comum em razão deste Juizado Especial Cível não possuir 

competência para causas de maiores complexidades, consoante o artigo 

3º da Lei nº 9.099/1995, in verbis: “O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas”. 7- Cumpre-lhe estar 

sempre atento ao binômio simplicidade-celeridade que deve presidir o 

curso do processo, limitando ou excluindo provas que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33) e, principalmente, 

impedindo peremptoriamente a tentativa de produção de prova técnica 

formal, cujo procedimento destoa, por sua complexidade e custo elevados, 

da matriz constitucional de pequena complexidade da causa. 8- Perante o 

exposto, o entendimento ora analisado possui respaldo em um dos pilares 

dos Juizados Especiais, dando característica fundamental aos atos nesse 

instituto, posto que o princípio da celeridade significa que o processo deve 

ser rápido e terminar no menor tempo possível, por envolver demandas 

economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de 

permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. 9- Deste modo 

há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são cabíveis 

incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida qualquer 

forma de intervenção de terceiros e nem sequer realizações de exames 

periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Assim, é pertinente colacionar os entendimentos 

adotados pelas jurisprudências pátrias: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CAUSA DE MAIOR 

COMPLEXIDADE (ENUNCIADO Nº 54 DO FONAJE). INCOMPETÊNCIA 

DECLARADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA 

LEI 9.099/95). SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. 

Trata-se de ação de ação de execução com base em nota promissória 

ajuizada por Madepiatti Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. ME em face 

de M. F. Zanatta Ltda, buscando o pagamento da dívida apresentada. 

Foram interpostos embargos à execução alegando a nulidade do título por 

não haver semelhança entre a assinatura constante na promissória 

(evento 1.1, pág. 3) e a da executada (eventos 33.1, pág. 7 e 33.2). 

Sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos à execução e 

determinando o prosseguimento da execução (evento 1.14). 

Inconformada, a executada interpôs recurso inominado, requerendo, em 

síntese a reforma da sentença monocrática para que seja julgado extinto o 

processo por necessidade de perícia (evento 33). É o relatório. Passo ao 

voto. Satisfeitos os pressupostos viabilizadores da admissibilidade do 

recurso, razão pela qual, merece conhecimento. Em minuciosa análise dos 

documentos acostados, conclui- se ser imprescindível a realização da 

perícia grafotécnica a fim de dirimir a controvérsia acerca da veracidade 

da assinatura da nota promissória, para se constar se há ou não o dever 

de pagar o valor pretendido. Assim, considerando-se que a competência 

dos juizados especiais é fixada, também, em virtude da complexidade do 

feito ? como PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA 

RECURSAL - PROJUDI Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso 

interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000259-08.2004.8.16.0107/0 - Mamborê - Rel.: FERNANDA DE QUADROS 

JORGENSEN GERONASSO - - J. 02.09.2016) (grifos nossos). (TJ-PR - RI: 

000025908200481601070 PR 0000259-08.2004.8.16.0107/0 (Acórdão), 

Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de 

Julgamento: 02/09/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

16/09/2016). RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA 

PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO TÍTULO. 

ASSINATURA NEGADA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO 

EXEQUENTE. ARTIGO 389, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004339362, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 08/05/2014). (grifos nossos). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004339362 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/05/2014). 10- Em suma, perante aos entendimentos 

acima colacionados, independentemente do valor que lhe fora atribuído e 

das partes envolvidas, a apreciação da demanda foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, levando em consideração que no caso concreto 

haverá a necessidade de promoção de perícia grafotécnica para apurar a 

veracidade da assinatura grifada no documento da motocicleta encartado 

no auto em apreço, não podendo o juízo acolher a perícia unilateral, ainda 

que realizada pelo perito legista do Estado de Mato Grosso. 11- Por fim, 

anoto que a presente decisão não inviabiliza o direito da parte autora à 

prestação jurisdicional reclamada, sendo certo que poderá pleitear no 

Juízo próprio. 12- Face ao Exposto, diante das jurisprudências 

supracitadas, nos termos do artigo 3º c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 64 do Diploma Processual Civil, DECLARO a Incompetência deste 

Juízo, em razão da complexidade da causa, para julgar o feito, e, em 

consequência, JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. 13- 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. 14- Sentença publicada eletronicamente. 15- Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. 16- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

17- Expeça-se o necessário.
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PAULO RENATO VIEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 
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acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))
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AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 
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rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011652-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VELOSO OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 
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CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER CASTRO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA (ADVOGADO(A))

NOELMA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 140 de 824



WELIDA DE SOUSA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 07 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012067-12.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE PAULA BARRETO NETO (REQUERIDO)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

JUMA FRIVALLE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012294-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO WANDERSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (INTERESSADO)

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIURI MAIELE MESSIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLEN RIBEIRO DA SILVA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos , nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

JASMYNE LINHARES YASSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR VICENTE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 
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estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011370-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ZAM AIRES RODRIGUES (EXEQUENTE)

GALENO NUNES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (EXECUTADO)

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

NILO BEVILAQUA JÚNIOR (EXECUTADO)

RODRIGO TAUIL ADOLFO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. A decisão tem, se for o 

caso, força homologatória de avença extra/judicial (por ser a extinção 

satisfativa ato continente a homologação, mas em todo caso, 

resguardando este efeito para solução do deslinde). Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 08 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010770-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE MEDEIROS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

WMARLEY LOPES FRANCO (ADVOGADO(A))

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES determino o fim da suspensão 

anteriormente decretada. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 
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doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 08 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011541-11.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

HUDSON BORGES DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE SEBASTIAO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAUDIA NASR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, intimado o requerente para se 

manifestar nos autos, o mesmo quedou-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 3- Assim sendo, liberado o bem outrora constrito conforme anexo, 

diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, julgo com espeque 

no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas (art. 54 e 55 

da Lei 9.099/1995). 5- Expeça-se certidão de dívida conforme preconiza 

Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o requerente possa, quando souber 

que há bens passiveis de penhora em nome do requerido ou outra forma 

de cumprir a obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 6- Após o trânsito em 

julgado providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 7- 

Publique-se, registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011192-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

ELIANE AUGUSTO NDIAYE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCILIO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e devidamente liberados os 

veículos outrora constritos, não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 

5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA DE MELLO SILVA (EXEQUENTE)

JUARES BATISTA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATANS RAFAEL GOMES DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que restou prejudicada a tentativa de 

citação do executado conforme certificado pelo meirinho. Intimado a 

manifestar-se, o exequente manteve-se inerte, deixando de praticar os 

atos que lhe competia, eis porque, resta caracterizado o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do 

manifesto desinteresse do exequente pelo regular andamento do feito e 

considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 

9.099/95. 5- Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras e arrestos 

efetuado nos autos. 6- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 7- Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. 8- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000392-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RESENDE MELO (EXEQUENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO POLIZELI GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 
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Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

APARECIDA ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE BENEDITO MACIEL DE LIMA FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 

DIAS Dados do processo: Processo: 1000991-02.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Inventário e Partilha]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: APARECIDA ALVES DE LIMA, MARIA APARECIDA DE LIMA Parte 

Ré: RÉU: ESPÓLIO DE BENEDITO MACIEL DE LIMA FILHO Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. 

Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados 

pelo falecimento de Benedito Maciel de Lima Filho, sendo nomeada 

inventariante a Sra. Maria Aparecida de Lima. Foram apresentadas as 

primeiras declarações (ID 1969343). Plano de partilha apresentado (ID 

5072140). Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD 

devidamente recolhido (ID 4464440). Certidões negativas de tributos 

relativos aos bens do espólio, referentes às Fazendas Municipal, Estadual 

e Federal (ID 1969399, 1969398 e 4468717). Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que 

produza os devidos e legais efeitos a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecimento de Benedito Maciel de Lima Filho, atribuindo aos herdeiros 

os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 654, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 

Transitada em julgado, expeça-se o respectivo Formal de Partilha. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO , 

digitei. Cáceres, 8 de agosto de 2018. JACKLINE MARCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005810-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005810-11.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ERVINO FRANCISCO 

RODRIGUES REQUERIDO: MARIA ODIRMA PINHEIRO LEITE Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Ervino Francisco 

Rodrigues que objetiva a interdição de Maria Odirma Pinheiro Leite, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser 

esposo da interditanda Maria Odirma Pinheiro Leite, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID F02.1. Afirma que a patologia 

apresentada pela Sra. Maria Odirma Pinheiro Leite impossibilita-a de reger 

sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer 

cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, o 

Requerente deseja se tornar curador especial desta para prestar-lhe a 

assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a interdição 

provisória de Maria Odirma Pinheiro Leite, nomeando o Requerente para o 

múnus de Curador, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e 

nomeio como seu curador provisório o Sr. Ervino Francisco Rodrigues, 

qualificado na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 13 

de fevereiro de 2019 às 15h00min, data em que será realizada a 

entrevista da interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de seu 

Curador Provisório, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se 

a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na 

residência da interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 10 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005803-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON LEITE FANAIA (REQUERENTE)

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE PANOFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005803-19.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE WILSON LEITE FANAIA 

REQUERIDO: ELAINE PANOFF Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

c/c Liminar proposta por José Wilson Leite Fanaia que objetiva a interdição 

de Elaine Panoff, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

Requerente, em síntese, ser companheiro da interditanda Elaine Panoff, a 

qual padece de enfermidade diagnosticada como CID F316. Afirma que a 

patologia apresentada pela Sra. Elaine Panoff impossibilita-a de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, o Requerente deseja 

se tornar curador especial desta para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Elaine Panoff, 

nomeando o Requerente para o múnus de Curador, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de 

modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, a 

concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 

300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e 

o perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Nesta senda, ante a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, vez que verifica-se a 

enfermidade da interditanda mediante os atestados médicos firmados por 
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profissionais competentes acostado nos autos, bem como a urgência da 

medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio como seu 

curador provisório o Sr. José Wilson Leite Fanaia, qualificado na exordial. 

Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a vedação à 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes à interditanda, salvo com autorização 

judicial. Ademais, designo audiência para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 

14h30min, data em que será realizada a entrevista da interditanda, 

devendo a mesma ser citada na pessoa de seu Curador Provisório, 

cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 10 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003774-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. S. L. (EXECUTADO)

B. L. D. A. L. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003774-93.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: CATIA DE SOUZA EXECUTADO: 

RONY BAYER SILVA LICA Vistos etc. Intime-se o advogado do Executado 

para acostar aos autos o competente instrumento mandamental, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, §1º do Código de Processo 

Civil, atentando-se aos prazos em dobro conferido aos escritórios de 

prática jurídica das Faculdades de Direito, nos termos do art. 186, §3º, do 

CPC. Advirta-se que cabe ao próprio causídico promover a habilitação de 

demais advogados, sob pena de não serem intimados dos atos 

processuais. Ademais, intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

manifestar acerca da quitação do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Após, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 21 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005759-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ MARIO DE PAULA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005759-97.2018.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ MARIO DE PAULA 

TEIXEIRA REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT 

Vistos etc. Tendo em vista que a matéria dos autos é pertinente aos 

procedimentos elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

deverá a parte autora promover a materialização e posterior distribuição 

do feito fisicamente. Dessa maneira, determino o arquivamento deste feito 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 9 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161032 Nr: 8855-16.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARPB, M, ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para informar o atual 

endereço do Requerido Rodrigo Macedo Barbosa, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 165095 Nr: 2189-62.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MENDONÇA FERREIRA, L.G.A.F., ADÃO 

MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI ALVES DA APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a cota Ministerial de Fls. retro, intime-se o inventariante para que, 

apresente a guia de ITCD expedida pela Fazenda Pública Estadual, 

conforme já determinado em fls. 20, no prazo de 20 (vinte) dias.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169164 Nr: 5558-64.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDC, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLP, LCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21464-MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:8278

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR as partes a fim 

de apresentarem memoriais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 208390 Nr: 8943-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - 

OAB:10565, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR advogado parte autora para 

manifestar o que direito no presente feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 100000 Nr: 5092-12.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALEN DE PAULA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIMEIRE SEBASTIANA DE PAULA, ESTADO 

DE MATO GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora como 

requerido as fls. 335.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 213543 Nr: 2000-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARPB, MAPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Certifique-se a Sra. Gestora acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida, juntando-a aos autos.

Caso o requerido tenha sido citado, certifique-se acerca de manifestação 

tempestiva.

Caso tenha sido negativa, intime-se a parte autora via advogado 

constituído por DJE para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando o endereço atualizado do requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão para análise 

dos pedidos de fls. 60/61

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007265-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. S. D. M. (REQUERIDO)

L. L. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1007265-45.2017.8.11.0006 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: TEREZA DE SOUZA LEAL 

Endereço: Dr Rangel Torres, 231, São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: LYGIA LEAL RAMOS Endereço: 

desconhecido Nome: JOÃO PAULO SOUSA DE MEIRELLES Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO: 

LYGIA LEAL RAMOS E JOÃO PAULO SOUSA DE MEIRELLES, acima 

qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Tereza de Souza Leal, por intermédio da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, Via Defensor Público, propôs à Ação 

de Guarda em benefício do menor L.L.R.S., em face dos genitores Lygia 

Leal Ramos e João Paulo Sousa de Meirelles, que se encontram em lugar 

incerto e não sabido. DECISÃO: Vistos etc. Acolho a justificativa 

apresentada pela requerente (ID 12275743). Ademais, tendo em vista que 

a tentativa de citação dos requeridos restou infrutífera conforme certidões 

acostadas aos autos, deixo de redesignar audiência de 

conciliação/mediação. Ante a localização incerta dos requeridos, 

proceda-se à citação por edital. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, 

digitei. Cáceres-MT, 10 de outubro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006456-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA TIMOTEA DE CARVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joaquim vicente de carvalho (INVENTARIADO)

Maria Estevina Almeida de Carvalho (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006456-55.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CECILIA TIMOTEA DE 

CARVALHO VIEIRA INVENTARIADO: JOAQUIM VICENTE DE CARVALHO, 

MARIA ESTEVINA ALMEIDA DE CARVALHO Vistos etc. Intime-se a 

inventariante via advogado constituída, para acostar aos autos às 

primeiras declarações, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 

20 (vinte) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 10 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005773-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

M. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 
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1005773-81.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DOS 

SANTOS SILVA, LINCOLN FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

ação de divórcio consensual proposta por Maria Auxiliadora dos Santos 

Silva e Lincoln Ferreira da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Narram os requerentes, em síntese, que contraíram o matrimônio no 

dia 20/12/2003 sob o regime de comunhão parcial de bens. Acrescentam 

que desta união adviera 02 (dois) filhos maiores e capazes e que não há 

bens a serem partilhados. Assim, ante a impossibilidade de reconciliação 

entre as partes, requerem que seja homologado o presente acordo em 

todos os seus termos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o 

relatório. Decido. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. Tendo em vista que os 

requerentes são maiores e capazes, não havendo nenhuma irregularidade 

ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, 

de imediato, a decidir sobre o mérito. O artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o advento da emenda 

constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário se comprovar o 

lapso temporal de dois anos de separação de fato para que haja a 

dissolução do casamento pelo divórcio. Portanto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e HOMOLOGO o divórcio consensual requerido por Maria 

Auxiliadora dos Santos Silva e Lincoln Ferreira da Silva, declarando 

cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve. Em consequencia, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. A requerente voltará usar o nome de solteira, qual seja, 

Maria Auxiliadora dos Santos. Expeça-se o competente mandado de 

averbação. Sem custas, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. Cáceres, 

10 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002081-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002081-74.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MONIQUE RETIELE DE 

ALMEIDA ORTIZ REQUERIDO: RUTY NUNES DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta 

por Monique Retiele de Almeida Ortiz que objetiva a interdição de Ruty 

Nunes de Almeida. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Ruty Nunes de Almeida, a qual padece de sequelas advindas 

de acidente vascular cerebral. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Ruty Nunes de Almeida impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora deferida a 

curatela provisória para a requerente (ID 13233124). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 13835516). Dispensada 

a realização de audiência para entrevista da interditanda em razão do 

quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção (ID 

13869659). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 14389001). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda padece de sequelas advindas de acidente 

vascular cerebral, o que lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a 

interditanda apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que a interditanda sofreu AVC, tendo reduzida capacidade de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da 

perícia, conclui-se que a interditanda encontra-se impedida de administrar 

sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Ruty Nunes de Almeida, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Monique Retiele de 

Almeida Ortiz, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. 

Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas, uma vez que beneficiária da 

justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas 

judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cáceres, 10 

de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ DA SILVA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002534-40.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: MARCELO LUIZ 

DA SILVA COSTA 1 – Considerando que a parte autora não comprovou 

ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte 

demandada, INDEFERE-SE o pedido de id. 14777033. Sobreleva registrar 

que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de 

deferir a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. 2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação de 

novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento integral da 

decisão de id. 4443586. 4 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 09 

de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005864-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

DONIZETE DE ALMEIDA REAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005864-11.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DONIZETE DE ALMEIDA REAL RÉU: MARIELLA MALDONADO DE BARROS 

1 – Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte demandada, 

INDEFERE-SE o pedido de id. 15189544. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. 2 – Assim, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado 

da parte ré, visando a sua citação, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o 

necessário para cumprimento integral da decisão de id. 10624006. 4 – Do 

contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 09 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE 

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR Impulsiono os autos 

para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, 

com o intuito de que, nos termos do despacho retro, no prazo de 15 dias, 

especifiquem quais provas pretendem produzir. Cáceres/MT, 10 de 

outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005809-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

SONIA RAMALHO GOMES (AUTOR(A))

RAIMUNDO PINHEIRO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDELTO APARECIDO ZANIN (RÉU)

L. D. M. Z. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003627-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Antes de deliberar sobre a homologação do 

acordo entabulado entre as partes, CUMPRA-SE os itens 8 e 9 do 

despacho inicia, notadamente para o fim de citar os confinantes e intimar 

as fazendas públicas para manifestação. Em seguida, INTIME-SE o MP 

para manifestação. Somente após, CONCLUSO. Às providências. 

Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte autora/credora em petição de id. 15860481, devendo a Secretaria da 

Vara expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em seguida, havendo 

constrição patrimonial ou outra medida que afeta o direito da parte 

contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para manifestação em 5 (cinco) 

dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para 

manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 4 – 

Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (AUTOR(A))

MARCELO DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

RAQUEL MENDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 31 de outubro de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 10 de 

outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000524-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

ENIR MARLENE ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA - ME (RÉU)

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE 

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL Impulsiono os autos com a 

finalidade intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus 

Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com 

relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (ID 15589932), pleiteando 

o que entenderem de direito. Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003204-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA E PEÇA DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR Certifico que a parte requerida apesar de citada/intimada 

deixou transcorrer o prazo legal para pagar a dívida e apresentar 

manifestação defensiva. Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de 

que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 10 de outubro de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005546-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAURO BENEDITO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DUARTE DE LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pauta de audiências é formulada pelo 

juízo levando-se em consideração o calendário forense e a disponibilidade 

do magistrado que preside o feito. Infelizmente, aspectos particulares das 

partes não podem ser levados em consideração sob pena de antes de 

designar uma audiência, o juiz ter que consultar a parte interessada se ela 

pode ou não comparecer, o que beira o absurdo. Não obstante, fato é que 

este juízo não possui pauta disponível para as datas solicitadas, pois 

estará ausente da comarca em razão de convocação levada a efeito pela 

Escola Nacional de Formação de Magistrados - ENFAM. O que há é a 

possibilidade de adiamento para a próxima pauta disponível que, 

atualmente, seria no dia 28 de novembro. Por outro lado, a parte não 

apresentou nenhum fato relevante (doença, incapacidade temporária, 

compromissos agendados anteriormente etc., devidamente acompanhados 

de documentação comprobatória) a justificar seu não comparecimento, 

tomando-se em conta que a audiência servirá para possibilitá-lo a produzir 

prova oral ou documental em audiência, não havendo obrigatoriedade de 

comparecimento pessoal de qualquer das partes, de sorte que o 

indeferimento do pleito é medida lógica. Nesse sentido, INDEFERE-SE o 

contido na petição de id. 15678280. 2 - CUMPRAM-SE as determinações 

do despacho anterior. 3 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99680 Nr: 4768-22.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVACIR AUGUSTA NASCIMENTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS - NPJ/EMAJ - OAB:

 INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA/EXEQUENTE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste com relação ao teor da manifestação da parte executada (fls. 

284), apresentando o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

promovendo o andamento do feito pleiteando o que entender de direito, 

visando o regular andamento da fase de cumprimento de sentença.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158909 Nr: 6641-52.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVYN BRANDÃO GRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, IASMIM CAROLINA BISPO - OAB:25083/O - MT, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

121/125-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160966 Nr: 8784-14.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE SANT´ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, GILMAR 

RODRIGUES DA COSTA, LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 
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OAB:2684, TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:16.068/MT, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358, 

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16.169

 (...)1. Tendo em vista o pedido de redesignação formulado pelo réu 

Gilmar, justificando por meio de atestado médico sua impossibilidade de 

comparecimento antes da abertura do ato, havendo concordância da parte 

autora, este Juízo REDESIGNA o ato para o dia 12 de dezembro de 2018 

às 13h30min.2. EXPEÇA-SE mandado para intimação judicial das 

testemunhas arroladas pela parte autora, cuja insistência se deu neste 

momento.3. Considerando que a parte autora reiterou o pleito de produção 

de prova pericial formulado na petição inicial, DEFERE a realização de 

prova pericial direta e, em observância ao que determina o § 1º do art. 156 

do CPC, NOMEIA como perito o médico Dr. Sérgio Ricardo Evangelista 

(CRM-MT 3666) cirurgião plástico(...)4. Uma vez que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita(...) este Juízo FIXA os honorários periciais 

em R$ 1.110,00, sendo certo que será expedida certidão de crédito contra 

o Estado para o perito.No ponto, o valor constante do item 3.2 fora 

majorado em 03 vezes(...)5. Dessa feita, INTIME-SE o perito nomeado para 

informar, no prazo de 05 dias, se aceita o múnus pela quantia fixada 

acima, sendo certo que, em caso de aceite, deverá informar a data em que 

iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as 

partes. 6. INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC ).7. Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, manifestarem sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil(...)8. Após, 

CONCLUSOS.Saem os presentes devidamente intimados da presente 

decisão(...).RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 226805 Nr: 12016-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O, ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - 

OAB:12981, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9564/MT, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com o intuito de que, nos termos do despacho retro 

(fls. 259 - item n. 3), no prazo de 15 dias, especifiquem quais provas 

pretendem produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65560 Nr: 3073-38.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HIGINO DE CAMPOS, JOSÉ OTÁVIO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP, KÉSIA 

BARBOSA DA SILVA - OAB:OAB/MT 13899, KÉZIA BARBOSA DA 

SILVA - OAB:13899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem no feito, notadamente acerca dos documentos acostados às 

fls. 418/440 (cf. despacho retro de fls. 445 - item n. 2), requerendo o que 

entenderem de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151872 Nr: 10764-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE MOURA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO CESAR TOME VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON B.DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098 MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139251 Nr: 8834-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, ZENIR MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arthur Gonzaga 

Ribeiro Figueiredo - OAB:23359, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ ANTÔNIO 

DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 (...)1. INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor e aos réus, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo 

Civil.2. SAI a parte autora intimada para regularização do pagamento das 

custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo.3. Tendo em vista a insistência na oitiva das 

testemunhas da parte ré, este Juízo REDESIGNA o ato para o dia 12 de 

dezembro de 2018 às 14h30min.4. EXPEÇA-SE mandado para intimação 

judicial das testemunhas arroladas pela parte ré e carta precatória, cuja 

insistência se deu neste momento.Saem os presentes devidamente 

intimados da presente decisão.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão 

por que se encerrou a presente audiência, cujo termo após lido, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163973 Nr: 1200-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GARCIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que como a parte executada 

não pagou voluntariamente a dívida da execução e a parte exequente 

deixou transcorrer "in albis" para manifestação, iniciar-se-à o prazo de 15 

(quinze)dias para apresenação de impugnação da parte executada nos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MIRTES GISELLA 

BIACCHI BELLE - OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE 

TURDERA - OAB:9714B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO 

as partes, por meio de seus advogados legalmente constituído, para no 

prazo de 05 (cinco)dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível 

para retirar o termo de penhora e realizar a respectiva averbação no ofício 

imobiliário, consoante artigo 844, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85348 Nr: 907-62.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte sentença:

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

ocorreu a ausência da demandada no ato hoje realizado, demonstrando 

assim inexistência de oposição, é de ser acolhido o pedido em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Custas, se houver, pela parte autora, contudo, suspensas por força do 

art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173393 Nr: 8780-40.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER RODRIGUES SILVA CHAVES, CLEBER 

RODRIGUES SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48182 Nr: 5380-33.2005.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&APL, PBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:80357, RODOLPHO SANDRO FERREIRA MARTINS - 

OAB:189895

 Código n. 48182

DECISÃO

1 – Em atenção ao disposto no artigo 134, §1º, do Código de Processo 

Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando 

não requerido em petição inicial, deverá ser distribuído em apenso aos 

autos principais. Assim, PROMOVAM-SE os atos necessários para a 

distribuição do presente incidente, a partir da petição de fls. 266/269.

2 – CITEM-SE os réus através dos endereços informados às fl. 290.

3 – SALIENTE-SE que o processo em apenso deverá permanecer 

suspenso, a teor do que dispõe o art. 134, §2º do CPC

4 – CUMPRAM-SE.

 Cáceres/MT, 08 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146754 Nr: 5001-48.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARIA DE ALMEIDA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora na inicial.CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que beneficiária da justiça 
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gratuita.No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 05 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005546-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MAURO BENEDITO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DUARTE DE LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Diante das peculiaridades existentes nos autos, 

em observância ao art. 562 do CPC[1], este Juízo entende necessária a 

audiência de justificação para apreciação do pedido de liminar, pois os 

argumentos expostos na petição inicial e os documentos juntados não 

permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia atinente ao 

esbulho possessório e no que concerne a data exata da suposta 

ocorrência. 2 – Assim, DESIGNA-SE o dia 31/10/2018 às 17h30min, para 

realização de audiência de justificação do alegado na petição inicial, 

devendo a parte autora ser intimada através do seu advogado, via DJE, 

para comparecimento. 3 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Em aplicação subsidiária, nos 

termos do art. 455 do CPC incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4 – Nos termos do art. 562, segunda parte, do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido para comparecer à 

audiência, podendo apenas formular contraditas e reperguntas as 

testemunhas do requerente, não podendo ser admitida a oitiva, na 

oportunidade, das testemunhas da requerida, que serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso (RT 499/105 e 609/98). 5 – O prazo para 

contestar a ação, quando ordenada a justificação, contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar, nos termos do 

art. 564, Parágrafo Único do CPC. 6 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 25 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 

562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem 

ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de 

reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 

for designada.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

RODNEY GURJAO BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que 

a parte autora informou o protocolo de recurso de agravo de instrumento, 

solicitando o exercício de Juízo de retratação (id. 15556694). No ponto, 

tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação) do aludido 

recurso, este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. 

2 - De outro norte, nota-se que a referida parte apresentou comprovante 

de recolhimento das custas do processo, de sorte que este juízo passa a 

deliberar sobre o pedido de tutela de urgência. O art. 300 do Código de 

Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade 

do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória merece acolhimento. Do cotejo do acervo 

probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a evidenciar a 

probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo 

CRLV do veículo, comprovante de prévia tentativa extrajudicial da 

celeuma, recibos de gastos com locação de veículos e notas fiscais que 

demonstram os serviços realizados junto ao veículo, apesar de ter sido 

adquirido novo. Quanto ao perigo de dano, reputa-se que a parte autora 

também demonstrou esse requisito, pois a manutenção da situação - 

permanecer sem o veículo e sem a quantia paga para possibilitá-lo a 

aquisição de outro - poderá ocasionar-lhe prejuízos ao sustento próprio ou 

mesmo acarretar danos a seus pais já idosos, conforme afirma, o que 

indica a urgência na tutela pretendida. Dessa forma, verifica-se que a 

parte autora preencheu os requisitos indissociáveis do art. 300 do 

CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito reclamado e o perigo de 

dano, razão pela qual deve a medida ser indeferida. 1 – Forte nos 

fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, com 

fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar que a parte ré forneça ao autor veículo reserva até o resultado 

final da demanda, consignando-se prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa coercitiva de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de 

descumprimento. 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Além disso, com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no 

art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova. 9 – 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 
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de Direito 1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000871-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000871-22.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: MOISES PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Relatório Trata-se de ação 

de indenização por danos morais ajuizada por MOISÉS PEREIRA DA SILVA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - S/A, ambos qualificados nos 

autos, sob o argumento de que a parte demandada promoveu a 

negativação do seu nome, sem que houvesse qualquer relação jurídica 

entre as partes. Requer, portanto, a declaração de inexistência dos 

débitos que originaram a restrição de crédito, além de indenização por 

danos morais. Junta documentos com a inicial. Em decisão de fls. 23/28, 

este juízo deferiu a medida pleiteada, inverteu o ônus da prova em favor 

do autor, deferiu a gratuidade judiciária e determinou a citação da ré. 

Devidamente citada, a ré apresentou a resposta no id. 6800876, 

defendendo a legalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, diante da contratação e utilização dos serviços, e a 

inexistência dos requisitos necessários à reparação de danos morais. 

Anexou documentos. Devidamente intimada, a parte autora deixou de 

apresentar réplica à contestação (id. 9762939). O despacho de id. 

11757351 determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas a serem produzidas. A parte demandada pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (id. 11907615), ao passo em que a parte autora não 

manifestou, como certificado no id. 14937379. Vieram os autos conclusos. 

II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo 

preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. 

Pois bem. A parte autora é consumidora por equiparação, conforme 

disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a parte demandada juntou, com a contestação, os 

dados cadastrais da parte autora e relatórios de consumo que apontam a 

parte autora como usuária dos serviços por ela prestados o que revela a 

existência de relação jurídica material entre as partes. Nesse sentido, 

acerca da valoração de tais provas já se decidiu: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É 

DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA MEDIDA EM QUE TRAZ OS 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA AUTORA, NÚMERO DE RG E DE 

CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA – 

PENDÊNCIA EXISTENTE QUE ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL 

INEXISTENTE.  Ape lação  improv i d a .  ( T J S P ;  A p e l a ç ão 

1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão 

Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018) (negritei)” 

Em que pese entendimento anterior deste magistrado, promove a sua 

alteração a fim de adequar à corrente já adotada em casos idênticos, 

como se vê na ementa acima citada. Importa salientar que, conforme 

provas carreadas aos autos pela ré, a parte autora possui relação jurídica 

material com a demandada desde o ano de 2010. Comprova, inclusive, ter 

havido pagamentos de diversas faturas e que houve contato com a parte 

autora para que fossem adimplidos os débitos em atraso. Sendo assim, os 

aludidos documentos devem ser acolhidos como prova, na medida em que 

traz todos os elementos necessários para tanto, em especial os dados 

pessoais do demandante, indicando a existência de pendência que 

ensejou a negativação. Além do mais, a parte autora deixou de apresentar 

réplica, momento em que poderia provar situação diversa da que fora 

demonstrada pela parte demandada, de modo que, na forma do art. 374, 

inciso III, do CPC, são incontroversos os fatos apresentados pela parte ré. 

Nesse sentido: “MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO CAUSAL - 

EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA 

RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM RAZÃO DA 

COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO DO ART. 334, INCISO III, DO CPC 

- EMBARGOS PROCEDENTES - APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP - APL 

9053730602006826 SP, Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado, 

Relator: Matheus Fontes, Publicação: 31/08/2011) (negritei)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR 

DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TALONÁRIO SUPOSTAMENTE 

PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI 

ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. 

AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a 

réplica do artigo 326 do Código de Processo Civil, faz o autor as vezes de 

réu, cabendo-lhe impugnar os novos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos da pretensão do demandante, trazidos na contestação. Se tal 

não ocorre, essa omissão traduz-se em confissão do autor, dispensado o 

réu de produzir prova a respeito, já que sobre fatos incontroversos, não 

se faz prova, com a incidência do inciso III do artigo 334 do Código de 

Processo Civil (TJSC, Ap. Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto 

Jaime Luiz Vicari, DJe de 9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. 

Des. Ricardo Fontes, j. em 31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da 

comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, de modo 

que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco 

danos morais a serem indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, 

condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003703-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

GONCALINA SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

ZACARIAS GASPAR (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LEANDRO DA CONCEICAO PINHO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003703-28.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

GONCALINA SANTANA DE SOUZA, ZACARIAS GASPAR RÉU: VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Expeça-se mandado 

para que se renove tentativa de citação do Espólio de Leandro da 

Conceição Pinho no endereço indicados pelo autor, qual seja: Rua dos 

Coqueiros, nº 484 e/ou 494, Bairro Santa Cruz, Cáceres/MT, a ser 

realizada na pessoa do cônjuge Sra. Francisca Guaçassi, anotando o 

prazo de 15 dias para contestar. Ressalto que na Receita Federal consta 

como endereço: CPF: 429.839.081-00 Nome Completo: FRANCISCA 

GUACASSI Nome da Mãe: JESUS GUACASSI Data de Nascimento: 

02/03/1959 Título de Eleitor: 0005192761856 Endereço: RUA DOS 

COQUEIROS 494 SANTA CRUZ CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: 

MT Certifique-se a Escrivania quanto a notificação da Fazenda Pública 

Estadual, anexando aos autos o comprovante de recebimento da 

correspondência (AR). Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002790-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002790-12.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES Ante a inércia 

da parte Credora, providência à baixa da carta precatória. Oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante. Cáceres/MT.,10 de Outubro de 2018 

Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1000967-03.2018.8.11.0006 Valor da causa: $3,375.00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA Endereço: Rua do Fico, s/n, 

São Lourenço, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de 

que compareçam com seus clientes na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 07 de dezembro de 2018, sendo que o atendimento 

será realizado das 8 às 12 horas no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 10 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1000939-35.2018.8.11.0006 Valor da causa: $9,450.00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS Endereço: Av. São Luiz, s/n, Santa 

Cruz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, 

com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada o dia 07 de DEZEMBRO de 2018 das 08H00M as 12H00M, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos... Defiro 

ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Sem 

prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Intime-se”. “REAGENDO a 

sessão de conciliação para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a 

presença das partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será 

realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada haverá perito 

nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos honorários 

serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer 
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ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, solicito que 

sejam consignadas no mandado, além das determinações contidas na 

decisão, as informações acima”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para 

oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Peças que acompanham o mandado: 

Petição Inicial, Despacho. Cáceres, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1000939-35.2018.8.11.0006 Valor da causa: $9,450.00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIANA LUCIA ARAUJO MATEUS Endereço: Av. São Luiz, s/n, Santa 

Cruz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da Parte 

Requerida, com o fito de que compareça com seu cliente na Audiência de 

Conciliação agendada o dia 07 de DEZEMBRO de 2018 das 08H00M as 

12H00M, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. DESPACHO/DECISÃO: 

“Vistos... Defiro ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça (art. 

98, CPC). Sem prejuízo de posterior análise das condições da ação e 

pressupostos processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/CPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Intime-se”. “REAGENDO a 

sessão de conciliação para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na qual a 

presença das partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será 

realizado das 8horas às 12horas. Na data aprazada haverá perito 

nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos honorários 

serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer 

ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, solicito que 

sejam consignadas no mandado, além das determinações contidas na 

decisão, as informações acima”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para 

oferecer contestação será de 15 dias, cujo termo inicial será a partir: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes 

com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em quádruplo, caso o requerido seja a Fazenda Pública 

ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O 

requerido deverá comparecer na audiência designada, preferencialmente 

acompanhado de Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) 

Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada na audiência 

de tentativa de conciliação importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa ( a r t . 3 3 4 , § 8 ° d o NCPC) . Cáceres, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005403-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO O PROCESSO n. 

1005403-05.2018.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA Endereço: santa lucia 462 q 23 lote 06, 

462, marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ADEMIR FERNANDES Endereço: desconhecido Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal 

c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos para efetuar a intimação da parte autora, na pessoa do advogado, 

indicar o endereço atualizado do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002181-29.2018.8.11.0006 Valor da causa: $9,450.00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

VAGNER SOUZA DE PAULA Endereço: Rua B, s/n, Bairro Vila Real, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Impulsiono os autos para intimar a parte autora integrante da 

lide, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que compareça 

com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada para o dia 07 de 

dezembro de 2018, sendo que o atendimento será realizado das 8 às 12 

horas, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 10 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004792-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004792-86.2017.8.11.0006 Valor da causa: $13,500.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS Endereço: RUA "A", QUADRA 27, 26, 

RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS Endereço: RUA "A", QUADRA 27, 26, 

RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS Endereço: RUA "A", QUADRA 27, 26, 

RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - 

LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da 

Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte Requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da requerimento (ID Num. 

15666067). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005407-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1005407-42.2018.8.11.0006 Valor da causa: $9,450.00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS Endereço: Rua Austria, s/n, Jardim 

Panorama, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que compareça 

com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada para o dia 07 de 

dezembro de 2018, sendo que o atendimento será realizado a partir das 8 

horas no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. DESPACHO: Sem prejuízo de posterior 

análise das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Num. 15599038 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI 

S O B R I N H O  -  2 9 / 0 9 / 2 0 1 8  1 4 : 0 6 : 3 1  

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDACMHTJRRR Caso não seja obtida a 
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autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000935-95.2018.8.11.0006 Valor da causa: $11,283.99 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: AVENIDA JOSÉ MARIA WHITAKER, 990, PLANALTO PAULISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04057-000 POLO PASSIVO: Nome: KLEBER 

RAMOS DA SILVA 09627945706 Endereço: RUA DOS COSTA GARCIA, 

60, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 

203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos com a finalidade de efetuar a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do(a) Sr.(ª) 

Oficial(a) de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e 

Avaliação de Bens a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002922-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENCIA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

RAFAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. DE ASSUMCAO - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DESIGNADA JUSTIÇA GRATUITA Prazo do Edital: 15 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1002922-69.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $12,524.75 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: ROSELI FLORENCIA Endereço: 

rua teixeiras, Quadra 12, lote 07, nova era, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: RAFAEL DIAS DE CARVALHO Endereço: teixeiras, 

Quadra 12, lote 07, nova era, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: J. V. DE ASSUMCAO - ME Endereço: desconhecido 

PESSOAS A SEREM CITADAS E INTIMADAS: J. V. DE ASSUMCAO - ME 

FINALIDADES: 1) - CITAÇÃO DOS REQUERIDOS acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO que lhes é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, com o intuito de que, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, apresente 

MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA junto aos autos; 2) - Outrossim que os 

requeridos supracitados, compareçam de preferência devidamente 

acompanhados por Advogado e/ou Defensor Público devidamente 

constituído, a AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO agendada 

para o dia 17 DE DEZEMBRO DE 2018 às 15H00MIN, que será realizada no 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT, no CENTRO JUDICIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - CEJUSC, na SALA 2. DESCRIÇÃO DO BEM: 

Loteamento Nova Era, “LOTE 07, QUADRA 12”, com metragem da área de 

450,00m² metros quadrados com registro no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula nº. 11.221, Lv. 2-H-1, fls. 163". 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.524,75 (DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E 

QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) RESUMO DA INICIAL: 

"Trata-se AÇÃO DE USOCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, movida por ROSELI 

FLORENCIA, em face da IMOBILIARIA ASSUNÇAO IMOVEIS, representada 

por seu sócio administrador JORGE ASSUNÇAO DE FREITAS. A autora na 

qualidade de legítima possuidora (DOC. Anexo), pleiteia neste juízo a 

sentença declaratória de usucapião , nos termos do artigo Art. 1.238, 

Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que exercem a posse mansa, 

pacífica, duradora e com animus domini, do imóvel urbano situado no 

Loteamento Nova Era, “LOTE 07, QUADRA 12”, com metragem da área de 

450,00m² metros quadrados com registro no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula nº. 11.221, Lv. 2-H-1, fls. 163". 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc... Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) 

para comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 
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pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Defiro 

provisoriamente a gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Marli Pereira Nobre (Auxiliar Judiciário), digitei. Cáceres, 10 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002100-80.2018.8.11.0006 Valor da causa: $6,750.00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOANICE MARTINS DA SILVA Endereço: Das Camélias, 602, Vila Nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 07 de dezembro de 2018, a 

partir das 8:00 horas no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. DESPACHO: Vistos etc. Sem 

prejuízo de posterior análise das condições da ação e pressupostos 

processuais, e ainda considerando os termos da Portaria nº 

01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de audiências 

concentradas, recebo a inicial e determino o seu processamento sob o 

pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 10 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001779-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001779-16.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: LUIZ 

CLAUDIO RAMOS GOMES Vistos etc. Vistos etc. Nos termos do art. 921, 

inciso III do Código de Processo Civil, DEFIRO a SUSPENSÃO DO 

PROCESSO solicitada pelo credor, período em que também opera-se a 

suspensão do prazo prescricional (art. 921, §1°). Arquive-se, sem baixa, 

até ulterior indicação de bens. Cáceres/MT., 10 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GARCIA (AUTOR(A))

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003813-90.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCENI GARCIA RÉU: SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXISTENCIAL, MORAIS, 

MATERIAIS C.C PENSÃO VITALÍCIA ajuizada por LUCENI GARCIA em face 

de SARAH ARGENTI ALVARENGA – EPP. Dentre os pedidos trazidos à 

baila, a parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça. 

Contudo, ante a ausência de comprovação quanto a situação de 

hipossuficiência financeira alegada, foi determinada a emenda da inicial, 

intimando a Requerente para que demonstrasse sua incapacidade 
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financeira para recolhimento das custas, instada, ainda, a se manifestar 

quanto a suposta propriedade de bens móveis e empresa jurídica. A 

autora se manifestou no id. 15179551 afirmando que a empresa jurídica 

não se encontra em funcionamento e que não tinha conhecimento da 

ausência de baixa da pessoa jurídica. Afirma que promoveu a baixa, 

anexando documentos. Alega que um dos bens móveis indicados foi 

vendido há cinco anos, contudo, somente no mês de agosto deste ano é 

que foi providenciado o recibo de transferência do veículo. Juntou 

documento (id. 15179723). É o relatório. Decido. Em que pese a 

manifestação e documentos colacionados pela autora, tenho que é o caso 

de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Explico: Este Juízo 

adota o entendimento de que para deferimento da gratuidade da justiça 

depende da demonstração concreta da inexistência de condições, ainda 

que momentânea, de arcar com o pagamento das custas. De outro lado, 

nos termos do §2º do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça 

poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a 

falta de pressupostos para concessão do benefício. Nesse sentido, os 

seguintes julgados: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – 

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENSEJA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CUSTAS AO FINAL - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência 

de liquidação extrajudicial não gera presunção de hipossuficiência 

financeira da parte, sendo necessária a comprovação da impossibilidade 

de pagar as custas.A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, veda o recolhimento das 

custas ao final do processo, sendo permitido apenas o parcelamento 

dessas, quando pleiteado pela parte e atendido aos requisitos legais.(AgR 

39951/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, 

Publicado no DJE 26/09/2018). APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - PRELIMINAR 

REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - 

INDICATIVOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO.Se o Recurso, ainda que de forma superficial, 

está correlacionado aos fundamentos da sentença, deve ser admitido, 

sobretudo quando tratar de matéria ligada ao princípio constitucional do 

acesso à justiça. Conquanto seja possível a concessão da gratuidade ao 

Espólio, é indispensável haver comprovação do estado de necessidade 

alegado, sem o que impõe-se o seu indeferimento, principalmente se os 

elementos dos autos indicam o contrário.(Ap 88660/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017). (grifo nosso). No 

caso em apreço, há elementos capazes de afastar a presunção de 

insuficiência de recursos da autora para pagamento das custas, pois, o 

que se extrai os documentos acostados é a autorização para 

transferência do bem na data de 29/08/2018 pela venda do bem no valor 

de R$40.000,00 (id. 15179723). Neste rumo, muito embora afirme que 

efetuou a venda de um dos seus bens móveis para pagamento de dívidas 

da pessoa jurídica, e que realizou a venda do bem há mais de cinco anos, 

não trouxe provas a corroborar com suas alegações. Além disso, a autora 

indica em sua qualificação que convive em união estável, porquanto, não 

há que se desconsiderar a renda do companheiro para fins de fins de 

sustento da família/lar. Deste modo, em que pese a autora alegar que não 

possui condições de arcar com as custas processuais, os documentos 

constantes nos autos não corroboram com a alegada hipossuficiência 

financeira capaz de inviabilizar o pagamento das custas processuais, o 

pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser indeferido. Ante o 

exposto, não vislumbrando no presente caso que a parte autora possua 

os requisitos necessários para concessão da justiça gratuita, indefiro o 

pedido de assistência judiciária. Intime-se a requerente para efetuar o 

recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ROSA LUCENIL DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001336-31.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSA LUCENIL DA SILVA LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Transitada em julgado a sentença 

condenatória, a parte Requerida depositou o valor da condenação. Na 

petição de id. 15790926 tia parte Autora concordou com o valor e indicou 

conta para liberação do alvará. Ausente controvérsia, julgo extinta a 

obrigação nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Custas como anotado 

na sentença. Segue alvará expedido. Intimem-se. Após o cumprimento das 

formalidades, arquive-se. Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 59263 Nr: 5553-23.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, CLÓVIS MARTINS SOARES - OAB:7414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Compulsando detidamente os autos constatei que o Requerido acostou o 

comprovante de depósito do valor na conta única do tribunal, no entanto a 

requisição de pequeno valor está tramitando no Departamento Auxiliar da 

Presidência, razão pela qual a sua quitação deveria ocorrer por aquele 

setor. Assim,amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, conduzo cópia 

digitalizada ao D.A.P. para que fiquem cientes do teor desta certidão e em 

ato contínuo, intimo primeiramente a Parte Requerente para que se 

manifeste no prazo de 05 dias e após, conduzam-se os autos em carga 

ao Requerido para igualmente tomar ciência desta e de que futuramente 

será expedido alvará judicial em favor da Parte Requerente e seu(ua) 

causídico(a) referente ao valor retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155545 Nr: 3083-72.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Khristian Santana Ramos, OAB 10417 fez carga destes autos em 

12.09.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158080 Nr: 5795-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA FERREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Damien 

Reyes Puertas, OAB/SP 216022 fez carga destes autos em 13.09.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 73087 Nr: 10465-29.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARCIA M. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Renato 

Cesar Martins Cunha, OAB 12079 fez carga destes autos em 18.09.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE 

o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 202356 Nr: 4865-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONY ROGER LEMOS VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar o pleito de cumprimento de 

sentença da obrigação de pagar, a fim de apresentar nos autos planilha 

de cálculos pertinente, sob pena de indeferimento do pleito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149004 Nr: 7587-58.2012.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - PREVI-CÁCERES, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - 

OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância, contendo 

184 folhas (apenas um volume) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, 

do CPC/15, impulsiono estes autos INTIMANDO-SE a Impetrante, através de 

seu advogado, via DJE/MT, para que, no prazo de 15 dias requeira o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188237 Nr: 7141-50.2015.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA COLIBRI DE TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que APELAÇÃO (fls. 119/130) foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE. Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, 

INTIMO O APELADO, por meio de seu advogado via DJE, no prazo de 15 

(QUINZE) dias, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9133 Nr: 517-44.1999.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE ARRUDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 Compulsando detidamente os autos constatei que o Requerido acostou o 

comprovante de depósito de valor referente aos honorários 

sucumbenciais na conta única do tribunal, no entanto a requisição de 

pequeno valor está tramitando no Departamento Auxiliar da Presidência 

juntamente com o precatório do crédito principal, razão pela qual a sua 

quitação deveria ocorrer por aquele setor. Assim,amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, conduzo cópia digitalizada ao D.A.P. para que fiquem 

cientes do teor desta certidão e em ato contínuo, intimo primeiramente os 

advogados da Parte Requerente para que se manifestem no prazo de 05 

dias e após, conduzam-se os autos em carga ao Requerido para 

igualmente tomar ciência desta e de que futuramente será expedido alvará 

judicial em favor dos mencionados causídicos da Requerente relativo ao 

valor ora mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150331 Nr: 9074-63.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO NOBRE DE SOUZA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que compulsando os autos, constatei haver pedido de 

cumprimento de sentença também em relação a fornecimento de 

medicamentos ao Requerente em face do Executado, porém, apesar de 

constar no SISCONDJ do TJMT/MT o valor demonstrado às fls. 208 

devidamente vinculado aos autos, no valor expressado no alvará de fls. 

10105. Em consulta pública acerca do referido alvará NÃO consta a 

informação de pagamento, nem da assinatura daquele pelo juízo da época 

(vez que originariamente estes autos pertenciam à segunda vara cível 

desta comarca), apesar de constar nos autos que em 22.04.2014 o 

próprio requerente tivesse levado consigo CÓPIA do comunicado para 

liberação. Apesar disso, consta às fls. 134 que o Requerente/Exequente 

ingressou com ação autônoma de execução da sentença de mérito (autos 

177240) que posteriormente foram arquivados a fim de que o seu objeto 

corresse dentro destes mesmos autos, porém, a partir das fls. 158 os 

autos passaram a correr direcionados especificamente à cobrança dos 

honorários sucumbenciais, sem contudo, haver movimentação acerca do 

pedido de medicamentos. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, considerando o grande lapso temporal decorrido, bem como o teor 

desta certidão, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de seu 

advogado, para que manifeste-se sobre o valor que encontra-se 

depositado na conta única do TJMT aqui mencionado, bem como se ainda 

subsiste a necessidade dos medicamentos pleiteados na demanda e 

requeira o que entender pertinente no prazo de 15 dias.
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILMA PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006152-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/11/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. AUDIÊNCIA 

ANTECIPADA, DEVIDO A "SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006378-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI AVELINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/11/2018 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. AUDIÊNCIA 

ANTECIPADA, DEVIDO A SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006183-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES LOPES (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. AUDIÊNCIA 

ANTECIPADA, DEVIDO A SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMILDA RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal 

AUDIÊNCIA ANTECIPADA, DEVIDO A SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003971-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVANUZA GONCALVES PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal 

AUDIÊNCIA ANTECIPADA, DEVIDO A SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003972-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANUZA GONCALVES PIRES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003974-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARINETE FARIA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003998-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LUCIA SURUBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MIURA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

P S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROBERTO FIDELIS SIMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA FRANCISCA VILIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

EDMARA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: Intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Semana Nacional de Conciliação Sala: 

Audiência Conciliação Juizado Data: 06/11/2018 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MONIQUE XAVIER BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/11/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. AUDIÊNCIA 

ANTECIPADA, DEVIDO A SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA VITTORAZI (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DAS MALHAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/11/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. 

AUDIÊNCIA ANTECIPADA, DEVIDO A SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006297-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CRISTIANE TOMICHA ESPINOSA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006475-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES PENA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhores Advogados 

FINALIDADE: Intimação de Vossas Senhorias que a audiência de 

conciliação foi ANTECIPADA para a SEMANA NACIONAL DE 

CONCILIAÇÃO Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 07/11/2018 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003802-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003802-32.2016.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifica-se no AR juntado no 

ID 6825660 que a Requerida não foi citada/intimada em tempo hábil para 

comparecer na audiência de conciliação. Assim, designe-se uma nova 

data para a realização da audiência de conciliação. Intimem-se as partes, 

nos termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002844-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA CARDOSO (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002844-46.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA GUIA CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS GOMES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003195-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCAS GOMES ALVES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011252-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE MIRANDA AMARANTE (REQUERENTE)

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. BRADESCO S/A CARTOES (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011252-04.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCIELE DE MIRANDA 

AMARANTE REQUERIDO: B. BRADESCO S/A CARTOES Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

EVANILDO LUIZ DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002115-20.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILDO LUIZ DE PINHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006182-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006182-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

PAULA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Manifeste o requerente acerca da 

proposta formulada no id. 14183920, bem como para que acoste aos 

autos comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

NICOLE KLEIN BISINELLA RAMIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000126-08.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NICOLE KLEIN BISINELLA 

RAMIRES REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007201-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA STEPHANIE DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007201-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEBORA STEPHANIE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial extrato completo de consulta de balcão SPC e 

SERASA, e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007187-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MESSIAS TRISTAO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007187-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIVINO MESSIAS TRISTAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta 

de balcão SPC e SERASA, e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005466-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005466-64.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CONCEICAO DOS SANTOS 

SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARIA SILVA DO PRADO (REQUERENTE)

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000216-16.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LILIAN MARIA SILVA DO 

PRADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial extrato completo de consulta de 

balcão SPC e SERASA, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011743-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL DA SILVA (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011743-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DEVAIL DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MENDES DE FARIA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003641-22.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WILTON MENDES DE FARIA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Verifica-se no AR 

juntado no ID 6069622 que a parte Requerida não foi citada/intimada em 

tempo hábil para comparecer à audiência de conciliação. Assim, 

designe-se uma nova data para a realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se as partes, nos termos e formas legais. Cumpra-se. CÁCERES, 

3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003289-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ANTONIO MANOEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003289-64.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO MANOEL DIAS DA 

SILVA REQUERIDO: TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S/A Vistos, 

etc. Verifica-se no AR juntado no ID 6072328 que a parte Requerida não 
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foi citada/intimada em tempo hábil para comparecer à audiência de 

conciliação. Assim, designe-se uma nova data para a realização da 

audiência de conciliação. Intimem-se as partes, nos termos e formas 

legais. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011418-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO SANTANA JARA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011418-36.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIO MARCIO SANTANA 

JARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de 

residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV 

do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003453-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

NALBERT DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003453-92.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NALBERT DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003829-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003829-15.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EUDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em 

seu nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARDEVAN MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002155-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ARDEVAN MORAIS DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial documentos de identificação civil (RG 

e CPF) legíveis e comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

DANIELE FERNANDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002484-14.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELE FERNANDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011858-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NARDO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011858-32.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NARDO GARCIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial documentos pessoais de identificação civil (RG e 

CPF) legíveis e comprovante de residência em seu nome, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011548-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011548-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NILVA SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011522-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEMILLY FERNANDA MARQUES RAMOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011522-28.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KEMILLY FERNANDA 

MARQUES RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu 

nome, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012026-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012026-34.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial 

comprovante de residência em seu nome, contemporâneo ao ajuizamento 

da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JOTSEMANY BAYRON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003305-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOTSEMANY BAYRON DA 

SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende à inicial cópia de comprovante de 

residência em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 2 de 

outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011212-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DANTAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011212-22.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO DANTAS DE 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Converte-se o julgamento 

em diligência. Intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende à inicial comprovante de residência em seu nome, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência 

deste Juízo, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso 

do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 3 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003526-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003544-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO GOMES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/11/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003549-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO (X ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( X) CONTA DE AGUA/ 

ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003564-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR WILSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/11/2018 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010714-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

EMANUEL RONDON DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS (ADVOGADO(A))

 

executado em 5 dias manifestar acerca do bacen positivo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR WILSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003588-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003589-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003590-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/11/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003592-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLOTILDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003593-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEXANDRE MENDES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA KARDEC DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O QUE ENTENDER DE DIREITO NO PRAZO DE 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003594-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE ONOFRE DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005300-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005300-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FABIANO LUIZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003544-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO GOMES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SEMANA NACIONAL DE 

CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), FINALIDADE: Intimação de Vossas 

Senhorias que a audiência foi ANTECIPADA para a SEMANA NACIONAL 

DE CONCILIAÇÃO Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

08/11/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independentemente de intimação pessoal, sob pena de 

contumácia/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

ELESSANDRO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO LUIZ PUGLIERO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FLORENTINO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: Intimação de Vossas Senhorias que a audiência designada 

nos autos foi ANTECIPADA para a SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 

Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 17:30 (MT), 

devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independentemente de intimação pessoal sob pena de contumácia/revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002838-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE DE OLIVEIRA AIRES DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO 

DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011143-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO 

DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001696-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MERCANTIL RIO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO 

DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002909-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

AURENI NUNES DA COSTA NARDONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO 

DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILAINE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO 

DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 221575 Nr: 8197-50.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA NEVES DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 INTIMO O DRº, HAMILTON LOBO MENDES FILHO, ADVOGADO DA 

DENUNCIADA, CREUZA NEVES DA SILVA BARBOSA, A JUNTAR 

PROCURAÇÃO NOS AUTOS, BEM COMO A COMPARECER A AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 28 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÁS 17:00 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. 

DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS RODRIGUES, 

ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005625-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA TOMICHA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005625-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA REGINA TOMICHA 

GOMES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Infere-se dos autos que a requerente foi intimada para 

emendar a inicial, porém apresentou manifestação mencionando a 

desnecessidade do documento requerido. Insta salientar que a emenda à 

inicial não é uma faculdade, mas sim uma obrigatoriedade. Este Juízo 

entende a necessidade de apresentação de tal documentação. Por fim, 

não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção da 

falha, vez que a parte foi devidamente intimada razão pela qual 

INDEFERE-SE a inicial. Diante do exposto, julga-se extinto o processo, sem 

exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006179-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALNEY SOARES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006179-39.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DEVALNEY SOARES DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Considerando o pedido de desistência formulado, extingue-se o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 10 

de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ORLANDO DA SILVA NAZARETH (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo nº 1003332-30.2018.8.11.0006 Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ORLANDO DA 

SILVA NAZARETH em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando 

os autos, verifica-se que conforme petição em Id. 14665329 o 

paciente/autor, Sr. ORLANDO DA SILVA NAZARETH, faleceu, razão pela 

qual o Ministério Público requer o arquivamento do feito. Da forma que se 

apresenta a situação, houve a perda do objeto da ação, devendo esta 

deve ser extinta. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

exame do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, em face da perda 

superveniente do objeto. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241050 Nr: 8628-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18.616/MT

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 14, determino a devolução da presente Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante com as nossas melhores homenagens e 

com as formalidades de estilo.

 Cumpra-se, procedendo-se as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482, OLIMPIO SILVA DAMASCENO - 

OAB:22765/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defesa do denunciado THIAGO FHELLYPE DE ALMEIDA para, no prazo 

legal, apresentar os Memoriais Finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240905 Nr: 8553-11.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODER DIEGO EPIFANIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA - 

OAB:10139/O

 Por todo o exposto, com supedâneo no art. 316 do Estatuto Adjetivo 

Penal, ambos do Estatuto Adjetivo Penal REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

DE JODER DIEGO EPIFANIO, impondo as medidas cautelares constantes no 

art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) comparecimento mensal 

em juízo, para informar e justificar suas atividades, pelo período de 03 

(três) meses.b) proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem 

autorização judicial.c) manter atualizado o seu endereço e telefone, 

devendo tal informação ser colhida pelo Oficial de Justiça, no ato de sua 

soltura.d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga;e) proibição de frequentar bares e locais que envolvam o consumo 

de bebidas alcoólicas.f) proibição de manter contato com a vítima ZENE 

MARIA ELIAS ARANTESg) proibição de retornar e frequentar a residência 

da vítima ZENE MARIA ELIAS ARANTES.Antes da soltura, a vítima deverá 

ser intimada da presente decisão, conforme determina o art. 21 da Lei n. 

11.340/06.Após intimar a vítima, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, PARA COLOCAR EM 

LIBERDADE o autuado JODER DIEGO EPIFANIO, brasileiro, nascido em 

16/03/1987, natural de Cáceres/MT, filho Joder Luis Epifanio e Roselane 

Lustig Cebalho Epifanio, se por outro motivo não deva permanecer preso, 

bem como MANDADO DE INTIMAÇÃO das medidas cautelares 

impostas.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o autuado de que, caso descumpra quaisquer das 

medidas cautelares impostas, poderá ensejar na decretação da prisão 

preventiva (art. 312, § 1º do CPP), bem como informá-lo que permanecem 

inalteradas as medidas protetivas deferidas no procedimento de cod. 

240904, que o mesmo já foi intimado.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência.Cáceres/MT, 9 de outubro de 2018. Graciene Pauline Mazeto 

Corrêa da Costa Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161238 Nr: 9028-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL RODRIGO KAGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.428, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

BAYER S.A. (REQUERIDO)

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE 

O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

RELAÇÃO DE CREDORES Prazo do Edital: ___15__Dias PROCESSO n. 

1001033-83.2018.8.11.0005 Valor da causa: R$ 303.551.637,72 ESPÉCIE: 

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos]->PETIÇÃO (241) 

PARTE REQUERENTE: Nome: LEANDRO MUSSI Endereço: RODOVIA BR 

364 ENTROCAMENTO COM A MT 010, GLEBA KANU, DIAMANTINO - MT - 

CEP: 78400-000 ADVOGADOS DA REQUERENTE: EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR E EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS ADMINISTRADOR 

J U D I C I A L :  S A M I R  H A M M O U D  A D V O G A D O S 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E INTERESSADOS 

RESUMO DA INICIAL: LEANDRO MUSSI, produtor rural, qualificado na 

inicial, ingressou com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que 

no ano de 2013, captou recursos na ordem de U$D 30 milhões, com perfil 

de longo prazo para pagamento, sendo que a cotação do dólar estava em 

R$ 2,12 (dois reais e doze centavos), e sofreu drástica mudança no ano 

seguinte, elevando-se para R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), ou 

seja, praticamente dobrando o endividamento, ficando impossível de 

adimplir a obrigação. Narra, assim, que sofreu execuções, arrestos, 

multas, vencimentos antecipados de parcelas futuras, dentre outras 

despesas que foram agravadas na safra de 2015/2016 que, por 

problemas climáticos, a produção de soja e as safrinhas de algodão e 

milho foram afetadas, gerando grande escassez dos respectivos 

produtos, elevando-se o preço de mercado e, por conseguinte, impondo 

um pesado “whashout” (recompra) dos contratos feitos de maneira 

antecipada que, somada à pouca produção decorrente da quebra, 

agravou ainda mais o seu endividamento. Sustenta, ainda, que muitos 

credores, se aproveitando da força das garantias, como alienação 

fiduciária, por exemplo, procederam à notificação da intenção de 

consolidação da garantia, o que, mais uma vez, conduziu ao pagamento 

de pesados juros de mora e multas contratuais, tendo o requerente se 

esforçado e conseguido pagar algumas operações com a promessa de 

novos créditos, que não foram disponibilizados, mesmo atendendo-se 
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todas as exigências apresentadas pelo mercado financeiro, inclusive 

pagamento, alteração de cadastro junto aos órgãos reguladores, 

garantias, majoração dos juros contratuais etc. Defende, também, que 

nesses últimos anos, não tem conseguido sequer arcar com os juros de 

suas dívidas e muito menos fazer os investimentos necessários para 

melhorar sua produção, provocando um comprometimento cada vez maior 

do seu fluxo de caixa e resultados contábeis cada vez mais negativos e, 

consequentemente, uma posição patrimonial líquida cada vez menor, 

inexistindo mais ambiente que permita tomar outro caminho senão o 

negocial proporcionado pela Recuperação Judicial. Sob esses 

fundamentos, requer, em suma, o processamento do seu pedido, bem 

como concessão de tutela de urgência, consubstanciada na restituição do 

maquinár io objeto da ação de busca,  processo n . 

1003439-54.2018.811.0045, em trâmite na Comarca de Lucas do Rio 

Verde-MT.Juntaram documentos necessários. RESUMO DA DECISÃO: 

Como de conhecimento, o instituto da Recuperação Judicial está destinado 

a manter a atividade economicamente viável, possibilitando ao devedor, em 

estado de crise, condições de se manter no mercado, gerando emprego, 

renda e receita ao Estado para, assim, permitir-se o franco 

desenvolvimento de uma nação. Diante disso, o julgador deverá estar 

atento aos requisitos legais disciplinados pela Lei 11.101/05, que 

condicionam o processamento do pedido sob a vertente de dois requisitos: 

um de natureza material, que considera aspectos objetivos da pessoa que 

pode ingressar com o pedido de recuperação judicial (LRF - art. 48); outro 

de natureza processual, que impõe a observância, na petição inicial, dos 

documentos exigidos pelo legislador para o desenvolvimento regular do 

processo recuperacional (LRF – art. 51). De fato, para o interessado 

ingressar com o pedido de recuperação judicial, deverá comprovar, no ato 

do pedido, que exerce a sua atividade pelo período superior há 02 (dois) 

anos.Relativamente ao empresário rural, sob a vertente de firma individual, 

há uma divergência temática no que toca à necessidade do Registro 

Público de Empresas Mercantis, tendo o próprio Superior Tribunal de 

Justiça, pelo Ministro Luiz Felipe Salomão, externado esta insegurança 

formada sobre a possibilidade de o empresário individual rural (produtor 

rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, não 

mantendo qualquer espécie de inscrição perante as respectivas Juntas 

Comerciais (Processo ProAfR no REsp 1684994/MT, PROPOSTA DE 

AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: 2017/0176137-8, Relator(a): Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO: 

Data do Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 

05/12/2017). Não se desconhece, ainda, decisões recentes no sentido de 

que o registro na Junta Comercial não seria o documento adequado para o 

atendimento deste requisito, conforme trazido pelo próprio requerente em 

sua exordial, em que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o 

requisito da legitimidade foi alcançado pela juntada da Declaração de 

Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJD (AI n. 

2251128-51.2017.8.26.0000). Malgrado toda a discussões doutrinárias 

sobre esta questão, verifica-se que, no caso em testilha, é incontroversa 

a existência de inscrição perante a Junta Comercial de Mato Grosso, e que 

esta é superior aos 02 (dois) anos exigidos pelo art. 48 da LRF, uma vez 

que indica como data do início da atividade o dia 21.08.2002. De fato, muito 

embora tenha ocorrido a extinção daquela inscrição em 2017, tal fato, por 

si só, não afasta os efeitos do endividamento gerado entre 2002 e 2017, 

que demonstra que, anteriormente a este pedido, havia inscrição regular 

do requerente por, pelo menos, 15 (quinze) anos, período que jamais pode 

ser desconsiderado para os fins do art. 48 da LRF. Afinal, como titular de 

firma individual, o requerente desenvolveu regularmente as suas 

atividades empresariais e por prazo superior ao mínimo exigido pela 

legislação de regência, nascendo daí a possibilidade de propor a 

recuperação judicial se levado em consideração a necessidade de 

comprovação pelo período superior a 02 (dois) anos. Afirmo, portanto, que 

a extinção do registro não extingue os efeitos jurídicos das obrigações 

pretéritas contraídas no curso da inscrição, posto que, se tratando de 

firma individual, as obrigações civis e comerciais se confundem com a 

pessoa natural, de modo que sendo possível a cobrança, de igual modo 

também é a propositura da ação para o fim de negociação do débito sob a 

vertente da Recuperação Judicial em vista da indivisibilidade das 

obrigações. Verifico, ainda, que o empresário rural possui movimentação 

contábil desde 2015, inclusive no que toca à formação de patrimônio que, 

como dito, não se distingue entre a firma individual e a pessoa natural, o 

que comprova, legalmente, o exercício regular da atividade. Ou seja, não 

há qualquer distinção entre o anterior registro e o requerente Leandro 

Mussi, sendo, em verdade, um único empresário que vem mantendo 

inscrição na Junta Comercial há 15 (quinze) anos e nela possuindo 

endividamento que, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/05, o qualifica 

como legitimado ao pedido de recuperação judicial. Após minuciosa leitura 

dos autos, verifico que, além da comprovada atividade superior há dois 

(02) anos, o pedido também contempla a exigência do art. 51 da LRE, uma 

vez que as razões da crise, além de evidenciadas pelo amplo relatório de 

ações, encontra-se presente, também, no fluxo de caixa projetado, pelo 

qual é possível observar que, se mantido o quadro de endividamento (mais 

de R$ 300.000.000,00), o mero arrolamento da dívida, sem a solução 

definitiva que a recuperação judicial busca, culminará na perda de ativos 

patrimoniais importantes que, por sua vez, levarão à definitiva e certa 

derrocada financeira. Além deste elemento, a inicial também está instruída 

pelos documentos contábeis exigidos no inciso II, alíneas “a, b, c, d”, 

como, também, pela lista de credores, relação de bens, regularidade na 

Junta Comercial, extratos de bens, de contas e certidões de protestos, 

disciplinados, respectivamente, pelos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, 

todos do art. 51 da Lei 11.101/05. Registro caber aos credores dos 

autores exercerem a fiscalização sobre o devedor e auxiliarem na 

verificação da sua situação econômico-financeira, até porque a decisão 

quanto à aprovação ou não do plano compete, se for o caso, à assembleia 

geral de credores, de sorte que, nesta fase, deve-se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais a que alude 

o art. 51 da LRF, bem como se ausente o impedimento para o 

processamento da referida recuperação judicial, estabelecido no art. 48 

da citada norma, o que não se verifica no caso em tela, permitindo, com 

isso, o prosseguimento do feito durante o denominado concurso de 

observação. Ante o exposto, CONCEDO ao requerente Leandro Mussi, o 

processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 

11.101/2005. Deferido o processamento da Recuperação Judicial, nasce 

para este Juízo a competência para analisar, caso a caso, as medidas de 

urgência destinadas a garantir o resultado útil e profícuo do 

desenvolvimento do processo, em especial a adoção de providência que 

impeça, por ora, o agravamento patrimonial do devedor, colocando em 

risco o projeto de soerguimento que, no caso em exame, está iniciando por 

esta decisão e, depois, no ato assemblear, pelo credores que podem 

definir pela aprovação do futuro plano de pagamento ou, sua rejeição, com 

a consequente quebra. Sobre este tema, o STJ pacificou fortemente a 

tese de que nenhum ato de expropriação deverá ser praticado por Juízo 

diverso da Recuperação Judicial, uma vez que pode afetar tanto o seu 

fluxo de pagamento, previsto no plano, como a própria continuidade da 

empresa.Tão evidente este posicionamento que a competência do Juízo da 

Recuperação Judicial deve ser aplicada, inclusive, sobre os atos de 

expropriação oriundos dos contratos excluídos pelo § 3.º do art. 49 da 

LRE, como, também, dos oriundos das dívidas fiscais, desde que incidem 

sobre bens essenciais. No caso em exame, foi relatado pelo requerente a 

existência de uma ordem de busca e apreensão sobre maquinário utilizado 

em uma das áreas que cultiva grãos, cujo cumprimento começou a ocorrer 

neste último final de semana. Tratando-se de produtor rural, logicamente o 

maquinário utilizado no campo tem a sua essencialidade comprovada, 

afetando diretamente a colheita e posterior plantio, prejudicando o ciclo 

operacional de sua atividade. Nesta esteira, o deferimento do pedido é 

medida imperiosa, posto que, uma vez amparado pela jurisprudência de 

vanguarda, bem como pela aplicação imediata da última parte do § 3.º do 

art. 49 da Lei 11.101/05, apresenta-se como relevante e deve ser aplicado 

para evitar irreversível prejuízo, ainda mais se levada em consideração 

que o prazo de suspensão (“stay period”) está se iniciando apenas neste 

instante, alocando-se a questão aos termos exatos do art. 300 do CPC, 

aplicável supletivamente à recuperação judicial por força do art. 189 da lei 

11.101/05. Sobre mais, referido dispositivo confere ao magistrado poder 

geral de cautela se demonstrada a necessidade de se homenagear o 

princípio da preservação da empresa. Assim, DEFIRO a tutela de urgência 

e determino a suspensão da busca e apreensão determinada nos autos n. 

1003439-54.2018.811.0045, promovida pelo Banco CNH na Comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, determinando, desde já, a imediata restituição de 

todos os bens até então apreendidos, cujos efeitos perdurarão até ulterior 

decisão deste Juízo, que observará rigorosamente o prazo do § 4.º d art. 

6.º da Lei 11.101. Nos termos do disposto no art. 21 da Lei 11.101/2005, 

nomeio o escritório Samir Hammoud Advogados, com endereço 

profissional localizado na Av. Senador Filinto Muller, 870 – Bairro 

Quilombo, Cuiabá/MT, CEP. 78.045-310, Tels. (++55) 65 3623-5069 – 

9981-4864 – e-mail: samirconsultoria@terra.com.br, para desempenhar o 
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encargo de Administrador Judicial, que deverá ser intimado, de imediato, 

para formalização do termo de compromisso, no prazo de 48 horas (art. 

33) e adotar as diligências necessárias, previstas no art. 22 da Lei 

11.101/2005. Fixo a remuneração do administrador judicial no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) mensais, que deverá ser pago até o quinto dia 

útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso, 

deixando de fixar, por ora, a limitação descrita no § 1.º do art. 24 da LRF, 

uma vez que tal valor depende do desenvolvimento e complexidade do 

trabalho a ser exercido no curso deste feito, consignando, desde já, que 

quando do encerramento da recuperação judicial o valor dos honorários 

pagos mensalmente deverá ser abatido do percentual a ser fixado 

oportunamente. Para o arbitramento da verba honorária, levou-se em 

consideração o razoável montante da dívida afirmado na inicial, a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a remuneração normalmente 

praticada no mercado, e, por fim, a capacidade financeira dos devedores, 

cujo patrimônio conjunto certamente poderá absorver os honorários 

arbitrados. Dispenso a apresentação de certidões negativas para que os 

requerentes exerçam suas atividades normais, exceto para a contratação 

com o Poder Público ou para o recebimento de benefícios ou incentivos 

fiscais creditícios (artigo 52, II, Lei nº. 11.101/2005), observando o 

disposto no artigo 69 da Lei nº. 11.101/2005; Além da tutela de urgência já 

deferida acima, determino a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra os autores, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, observado o 

prazo máximo de 180 dias, previsto no §4º do referido dispositivo legal, 

que diante do entendimento recente do STJ (REsp 1699528/MG, RECURSO 

ESPECIAL: 2017/0227431-2), deve ser contado em dias corridos. 

Saliente-se que cabe aos autores comunicação aos Juízos competentes 

acerca da medida ora determinada, e que os autos das ações afetadas 

pela presente ordem de suspensão deverão permanecer no juízo onde se 

processam (art. 52, § 3º, da Lei 11.101/05). Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações referentes às hipóteses do art. 6º, §§1º, 2º e 7º, e 

do art. 49, §§3º e 4º, ambos da LRF. Porém, na forma do art. 49, §3º, da 

LRF, já citado, fica proibida a venda ou a retirada do estabelecimento dos 

devedores de quaisquer bens de capital que forem reconhecidos pelo 

Juízo da recuperação como essenciais à atividade empresarial. Determino 

que o requerente apresente as respectivas contas demonstrativas 

mensais (balancetes, fluxos de caixa e extratos bancários) enquanto 

durar a recuperação judicial, sob as sanções da lei. Providencie a 

Secretaria as intimações e comunicações previstas no art. 52, inciso V da 

Lei 11.101/05, ou seja, a intimação do Ministério Público e a comunicação 

por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e 

Municípios em que o devedor tiver explorando o ramo de atividade. 

Expeça-se também o edital previsto no art. 52, § 1º da Lei 11.101/05, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

eventuais habilitações de créditos ao Administrador Judicial (art. 7º, da Lei 

11.101/05), devendo o requerente, ainda, apresentar o plano de 

recuperação judicial no prazo e termos do art. 53 da lei já mencionada. Os 

devedores deverão apresentar a respectiva minuta, em 48 (quarenta e 

oito) horas, para conferência e assinatura, arcando ainda com as 

despesas de publicação, inclusive em jornal de grande circulação. O edital 

para a publicação no órgão oficial deverá constar: o resumo do pedido 

dos devedores e deste despacho; a relação nominal de credores, onde se 

discrimine o valor e a classificação de cada crédito. Ainda, os credores 

terão o prazo de trinta (30) dias para manifestarem a sua objeção ao plano 

de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude 

o art. 7º, § 2º, da LRF, ou de acordo com o disposto art. 55, § único, do 

mesmo diploma legal. Oficie ao Cartório de Protesto da Comarca de 

Diamantino para que não proceda ao protesto de qualquer dos títulos 

constantes da relação de credores apresentada pelos autores, bem como 

para que exclua qualquer apontamento ocorrido em relação àqueles 

títulos. Intime-se o SERASA, SPC e demais empresas de bancos de dados 

de proteção ao crédito para que se abstenham de incluir o nome dos 

requerentes nos seus cadastros de inadimplentes ou procedam à 

exclusão de seus nomes, em relação aos títulos cuja exigibilidade 

encontram-se suspensas por conta desta ação. Oficie-se às 

concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de energia e 

água, em todos os Municípios onde atuam os devedores, bem como às de 

prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel, vedando-lhes a 

interrupção, por 180 (cento e oitenta) dias, de suas obrigações 

contratuais por créditos incluídos nesta recuperação judicial. Como 

consequência lógica da suspensão imposta pelo simples processamento 

da recuperação judicial (art. 6º da LRF), oficie-se às instituições 

financeiras arroladas entre os credores, a fim de que se abstenham de 

promover a retenção de valores atinentes a crédito alcançados pela 

recuperação. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para 

que proceda a anotação de que o recuperando passe a ser denominado 

“em recuperação judicial”, procedendo tal registro em seus atos 

constitutivos. Por fim, em vista do vultoso valor da causa, e diante do 

quadro financeiro do devedor, que busca as benesses do processo de 

recuperação judicial a fim de restabelecer suas finanças, entendo que o 

recolhimento imediato dos emolumentos poderá comprometer ainda mais a 

sua situação econômica, ou pior, impossibilitá-la de buscar regularizar 

suas dívidas por meio da demanda proposta. Nesse contexto, vislumbro 

que a melhor medida é acatar o pedido de recolhimento das custas ao 

final, pois o contrário disto implicaria ofensa à garantia constitucional de 

acesso à Justiça. Enfim, o valor das custas não pode significar obstáculo 

intransponível para a parte que busca a tutela jurisdicional, razão porque o 

direito ao acesso à Justiça deve prevalecer, conforme as circunstâncias 

apuradas caso a caso. Aliás, o ordenamento jurídico pacificou o 

entendimento sob o viés da razoabilidade, permitindo o pagamento das 

custas e despesas processuais ao final, principalmente quando a parte 

enfrenta, à época da distribuição da ação, dificuldades financeiras que a 

impede de atender o pagamento dos emolumentos. Intime-se a todas as 

partes e interessados. Diamantino/MT, 30 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva. Juiz de Direito. RELAÇÃO DE CREDORES DO 

LEANDRO MUSSI (Número do crédito, Nome do Credor, Classificação e 

Valor do Crédito): GARANTIA REAL - 1 ADAMA AGRICULTURAL 

SOLUTONS LTDA/MILENIA R$1.600.000,00 - 2 AGROPECUÁRIA RIO DAS 

ANTAS LTDA R$1.000.000,00 - 3 ATILIO ELIAS ROVARIS R$160.000,00 - 

4 AURIVALDO MELIN R$12.441.000,00 - 5 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$1.101.085,13 - 6 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$126.022,85 - 7 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$469.665,86 - 8 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$194.999,49 - 9 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$187.000,00 - 10 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$187.000,00 - 11 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$367.220,15 - 12 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$126.022,85 - 13 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$469.665,68 - 14 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$194.999,49 - 15 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$187.000,00 - 16 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$187.000,00 - 17 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$367.220,15 - 18 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$126.022,85 - 19 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$469.665,86 - 20 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$194.999,49 - 21 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$187.000,00 - 22 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$187.000,00 - 23 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$367.220,15 - 24 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$126.022,83 - 25 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$469.665,86 - 26 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$194.999,49 - 27 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$1.512.308,08 - 28 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$1.430.739,25 - 29 BANCO BBm - BANK OF 

COMMUNICATIONS R$367.220,15 - 30 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S.A R$4.434.052,43 - 31 BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S.A 

BEMAT R$72.000,00 - 32 BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S.A 

BEMAT R$2.207.868,91 - 33 BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S.A 

BEMAT R$954.800,00 - 34 BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S.A 

BEMAT R$1.226.400,00 - 35 BANCO ORIGINAL S.A R$3.062.016,39 - 36 

BANCO ORIGINAL S.A R$3.170.519,85 - 37 BANCO ORIGINAL S.A 

R$6.978.266,61 - 38 BANCO PAN S.A R$89.820,32 - 39 BANCO PAN S.A 

R$2.342.000,00 - 40 BANCO PAN S.A R$4.000.000,00 - 41 BANCO 

SANTANDER S.A R$63.000,00 - 42 COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE 

R$65.000,00 - 43 BAYER S/A R$18.046.749,05 - 44 BIOSOJA 

FERTILIZANTES LTDA R$107.200,00 - 45 BRASIL AGROPULSES LTDA 

R$400.000,00 - 46 BRASIL AGROPULSES LTDA R$4.886.359,17 - 47 

CCAB AGRO S.A R$2.733.090,00 - 48 CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A 

R$674.475,00 - 49 COMERX IND. COM. E ARM. DE GRÃOS LTDA 

R$179.994,00 - 50 CONSÓRCIO RANDON LTDA R$984.657,48 - 51 

COOPERBIO COOPERATIVA DE BIOCUMBUSTIVEL LTDA R$27.390,00 - 52 

CROSS LINK CONSULTORIA E COMERCIO LTDA R$140.000,00 - 53 ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIO DO AGRONEGOCIO S/A 

R$3.052.632,35 - 54 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIO DO 
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AGRONEGOCIO S/A R$1.059.421,75 - 55 ECO SECURITIZADORA DE 

DIREITOS CREDITÓRIO DO AGRONEGOCIO S/A R$8.507.212,87 - 56 ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIO DO AGRONEGOCIO S/A 

R$2.755.823,17 - 57 ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIO DO 

AGRONEGOCIO S/A R$2.418.645,97 - 58 ECO SECURITIZADORA DE 

DIREITOS CREDITÓRIO DO AGRONEGOCIO S/A R$2.122.722,70 - 59 ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIO DO AGRONEGOCIO S/A 

R$5.811.671,99 - 60 EVEREST TRANSPORTES LTDA R$17.250,00 - 61 

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA R$5.278.500,00 - 62 GENERAL MOTORS 

DO BRASIL R$108.000,00 - 63 GERALDO AMBIEL E OUTROS 

R$6.000.000,00 - 64 IHARA S/A INDUSTRIAS QUIMICAS R$3.218.249,21 - 

65 JAIME LUIZ FREDDO R$1.449.000,00 - 66 JEFERSON MAZIERO 

R$1.045.000,00 - 67 JOCI PICCINI R$8.500.000,00 - 68 JOCI PICCINI 

R$5.500.000,00 - 69 JPA FOMENTO RURAL LTDA R$264.717,00 - 70 

KONRAD KARL BOBZIN R$1.755.000,00 - 71 LUIZ RICI R$8.292,00 - 72 

METLIFE- AGRICULTURAL INVESTMENTS R$51.647.944,15 - 73 

MICROQUÍMICA INDUISTRIA QUIMICA LTDA R$1.000.000,00 - 74 

MONSANTO DO BRASIL LTDA R$12.000.000,00 - 75 MULTI FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA R$240.000,00 - 76 NELSO BALESTIERI 

R$1.820.000,00 - 77 NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS LTDA 

R$7.113.210,00 - 78 NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS LTDA 

R$3.846.605,00 - 79 NUTRIBIO COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA R$3.700,00 - 

80 OLAVO DEAMRI WEBBER R$12.870.000,00 - 81 ORLANDO JOSE 

BENDER R$605.000,00 - 82 PEDRO GENI CONTATO R$10.887,00 - 83 DU 

PONT DO BRASIL - DIVISÃO SEMENTES PIONEER R$2.464.080,00 - 84 

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA CUSTAS 

R$380.000,00 - 85 RONALDO VECESLAU RODRIGUES. DA CUNHA 

R$20.341,00 - 86 ADRIANA SEMENTES LTDA R$8.000.000,00 - 87 

SEMENTES BOM FUTURO LTDA R$354.000,00 - 88 NIDERA SEMENTS 

LTDA R$2.000.000,00 - 89 SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA 

R$2.300.000,00 - 90 SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA 

R$8.325.000,00 - 91 TEX CARD COMÉRCIO DE LINHAS LTDA R$58.800,00 

- 92 THOMAS CAPELETTI R$8.000.000,00 - 93 VILSO LUIZ BORTOLUZI 

R$126.773,00 - 94 WERNER KORB R$1.795.000,00; ME/EPP - 95 

AGROCLIN AQUARIOS LTDA EPP R$4.100,00 - 96 AGROTONIC 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS ME R$8.000,00 - 97 SIRINEU 

PAULO DA LUZ ME - AS MONTAGENS R$1.500,00 - 98 BORRACHARIA 

GARCIA EPP R$1.500,00 - 99 BORRACHARIA MACAPÁ EPP R$8.100,00 - 

100 BORRACHARIA SABIÁ EPP R$45.000,00 - 101 ELETRO DIESEL 

CENTER SERVIÇOS EM BOMBAS EIRIELLE ME R$3.000,00 - 102 ALCEMAR 

ALTAIR DA SILVA -ELETROTÉCNICA DELTA R$2.200,00 - 103 

ELETROTÉCNICA GULGIELMIN EPP R$13.000,00 - 104 JEFERSON DA 

SILVA MENDES - RETÍFICA VIRTUDE R$4.000,00 - 105 MECÂNICA LIZKAR 

LTDA ME R$5.000,00 - 106 NEWAGRO COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS - 

ME R$700,00 - 107 R PEREIRA ME - RADIADORES RIO VERDE R$500,00 - 

108 R CAMBRUZZI ME - SÓ EMBALAGENS R$3.700,00 - 109 O M 

MAZZETO - ME WG TORNO R$4.200,00; QUIROGRAFÁRIO - 110 

ADENILSON SILVESTRE BRAUNN R$7.747,00 - 111 ADRIANO 

FERNANDES R$11.750,00 - 112 AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA R$46.500,00 - 113 AGRO BAGGIO MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA R$559.310,00 - 114 AGRONORTE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA R$261.000,00 - 115 ALDEVINO PIRES NOGUEIRA 

R$4.250,00 - 116 ALEXANDRE CARGNIN R$3.000,00 - 117 ALEXANDRE 

DONATTO R$8.495.600,00 - 118 ALINE EVELYN SCHECK R$3.606,00 - 

119 TAXI AÉREO R$2.100,00 - 120 AMÉRICA SUL MATERIAIS 

AERONÁUTICOS LTDA R$7.000,00 - 121 APLIC COMERCIO DE ETIQUETAS 

ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA R$3.500,00 - 122 ARAGUIA AGRÍCOLA 

LTDA R$280.000,00 - 123 ARMELINDO MUNARETTO R$50.000,00 - 124 

ARROZ ENGENHO LTDA R$10.500,00 - 125 ASCIA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA R$2.500,00 - 126 AUTO ELÉTRICA IPIRANGA LTDA 

R$1.000,00 - 127 E F MORITA - AUTO ELETRICA MORITA R$5.000,00 - 128 

AUTO ELÉTRICA PINOTTI LTDA R$2.500,00 - 129 AUTO MAQ LTDA 

R$1.700,00 - 130 BERGAMASCHI ADVOCACIA R$45.000,00 - 131 BP 

SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA R$210,00 - 132 BRUNO BINDA R$993,00 

- 133 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R$6.000,00 - 134 

CHRIMATA INVESTIMENTOS LTDA R$24.500,00 - 135 CITADELLA 

TECNOLOGIA E SISTEMAS R$5.500,00 - 136 CLAUDIO RIBAS DA COSTA 

R$2.236,00 - 137 CLEDERSON GREGÓRIO R$6.600,00 - 138 WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA COMERCIAL MARIANO R$142.800,00 - 139 

CRISTIANO FLORES DE OLIVEIRA R$11.300,00 - 140 CV ROCHA 

ADVOGADOS R$215.000,00 - 141 DANIEL SEVERIANO DA SILVA 

R$160.000,00 - 142 DELTA CONTABILIDADE S/C R$260.000,00 - 143 DK 

CIÊNCIA AGRONÔMICA E SERVIÇOS LTDA R$300.000,00 - 144 DUMAC 

FACTORING LTDA R$1.200,00 - 145 DYNÂMICA ACESSORIA LTDA 

R$2.050,00 - 146 ELEI JOSÉ CIMA R$7.020,00 - 147 ELETROMAR MOVEIS 

ELETRODOMESTICOS LTDA-MARTINELLO R$4.300,00 - 148 EMERSON 

RIBEIRO DA SILVA R$6.619,00 - 149 EVALDO WISEN R$5.973,00 - 150 

EVANDRO CARLOS CAROBIM R$6.145,00 - 151 EXTINTORES SINOP LTDA 

R$2.200,00 - 152 FABIO VAN DER SAND R$1.000,00 - 153 FRANCISCO 

BARBOSA RAMOS R$49.000,00 - 154 FRANCISCO LEDUR R$50.000,00 - 

155 NELSONLUIZ SUZIN E CIA LTDA -GALEÃO PNEUS R$5.000,00 - 156 

GEFORCE SEGURANÇA R$1.300,00 - 157 GENILTO DE OLIVEIRA 

R$3.500,00 - 158 GERLAN RODRIGUES R$17.800,00 - 159 GRÁFICA 

LUVERGRAF LTDA R$1.000,00 - 160 GRAZIELE PRISCILA JORDÃO DA 

SILVA R$1.600,00 - 161 HIDRÁULICA DIAMANTINO LTDA R$5.400,00 - 

162 HIDRAUNORTE LTDA R$82.200,00 - 163 HIDROMETAL LTDA 

R$7.500,00 - 164 IBRA LABORATÓRIO DE ANÁLISES R$35.000,00 - 165 

ISAÍAS FOGAÇA DE ABREU R$150.000,00 - 166 ISOMAC COMERCIO DE 

MAQUINAS DE COSTURA LTDA R$750,00 - 167 ISOMAC COMERCIO DE 

MAQUINAS DE COSTURA LTDA R$1.000,00 - 168 JAIR QUEVEDO 

R$5.504,00 - 169 JERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS R$125.000,00 - 

170 JL COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA - EPP R$4.000,00 - 171 

JOÃO BATISTA BERTOLDO R$88.000,00 - 172 JOAO CARLOS LANG 

R$7.518,00 - 173 JORGE LUIZ SIMÃO R$150,00 - 174 JOSÉ VALDEVINO 

DE AUGUSTINHO R$50.000,00 - 175 JULIANO SANTIAGO PEREIRA 

R$14.000,00 - 176 JULIO CEZAR WILSEN R$6.322,00 - 177 JURANDIR DO 

AMARAL R$10.072,00 - 178 LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS 

LABOCLIN R$1.000,00 - 179 LANDIN ADVOCACIA R$835.000,00 - 180 

LEONIR HENNING R$4.028,00 - 181 LUCAS PRESSOTTO R$15.000,00 - 

182 MAGALI BATISTELLA R$3.000,00 - 183 MARCELO AUTO KAR 

R$6.000,00 - 184 MARCIO MENDES R$160.000,00 - 185 MARCO KIKUCHI 

R$197.500,00 - 186 MARCOS APARECIDO RODRIGUES R$2.192.500,00 - 

187 MARIO BENEDITO CORREA R$4.097,00 - 188 MERCADÃO DOS 

PARAFUSOS LTDA R$450,00 - 189 METALÚRGICA LACHOVICZ LTDA 

R$217.000,00 - 190 METALÚRGICA MIL LTDA R$4.700,00 - 191 

METALÚRGICA SANTOS LTDA R$800,00 - 192 MM TRANSPORTES LTDA 

R$173.000,00 - 193 MRGC ABRAHAO COLETA DE RESÍDUOS LTDA 

R$600,00 - 194 MULINARI CONSULTORIA AGRONÔMICA LTDA 

R$250.000,00 - 195 NEODIR MARIA DE OLIVEIRA R$6.952,00 - 196 NEUCI 

DO AMARAL R$25.023,00 - 197 NEUDE BOZA R$6.420,00 - 198 NOVA 

SINOP EMPREENDIMENTOS LTDA R$10.000.000,00 - 199 OSMAR 

CASAGRANDE R$1.978,00 - 200 PADARIA PÃO DA VIDA LTDA R$800,00 

- 201 PERSIO OLIVEIRA LANDIN R$50.942,00 - 202 PLANTIO COMÉRCIO 

DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA R$1.200,00 - 203 PLINIO 

BERGAMASCHI JUNIOR R$200.000,00 - 204 PRECISA SHOP INFORMÁTICA 

LTDA R$2.350,00 - 205 PRECISION AGRO LTDA R$35.900,00 - 206 

PROMAX MEDICINA DO TRABALHO LTDA R$3.400,00 - 207 RADIADORES 

PACHECO LTDA R$1.400,00 - 208 RECICLAGEM TAPURAH LTDA 

R$6.500,00 - 209 RETÍFICA DE MOTORES HONO LTDA R$1.000,00 - 210 

RETIPAR RETÍFICA DE MOTORES LTDA R$1.500,00 - 211 ROBERTO COPINI 

R$9.000.000,00 - 212 RODOBENS COM. E LOC. DE VEÍCULOS R$3.000,00 

- 213 SEBASTIÃO SILVERIO NETO R$14.130,00 - 214 SERGIO MASSAO 

MURAKAMI R$975.000,00 - 215 SHEILA LAUTERIO R$2.830,00 - 216 

SIAGRI SISTEMAS DE GESTÃO LTDA R$3.400,00 - 217 SILVANIA 

APARECIDA SIQUIERI R$1.200,00 - 218 SUPERMERCADO ROMANCINI 

LTDA R$25.400,00 - 219 SUPRA MÁQUINAS AGRICOLA LTDA 

R$25.500,00 - 220 TAPUNORTE PARAFUSOS LTDA R$150,00 - 221 

TERRA AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

R$38.000,00 - 222 TO SABENDO.COM R$250,00 - 223 TRANSCAMELO 

LTDA R$352.000,00 - 224 TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOALS LTDA R$156.000,00 - 225 VALDECIR PAULO FERREIRA 

R$35.000,00 - 226 VALDOMIRO STACHIN R$30.000,00 - 227 VALMOR DE 

MARCO R$13.300,00 - 228 VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS 

R$5.800,00 - 229 VILSO PAULO LORENZI R$15.400,00 - 230 VILSON 

NOVELLI R$5.362,00 - 231 G O ZUCCHI E CIA LTDA R$2.800,00; 

TRABALHISTA - 232 ABEL DE SOUSA RAMOS NETO R$ 1.495,52 - 233 

ADEILDO VIEIRA DOS SANTOS R$ 1.296,02 - 234 ADEVILSON JOSE 

HINGUEL R$ 8.247,11 - 235 ADRIANO FERREIRA CARVALHO CAMARGO 

R$ 2.252,28 - 236 AIRTON BRANDAO R$ 11.778,94 - 237 ALECIO 

PIOVEZAN R$ 8.241,74 - 238 ALEXSANDRO DREYER R$ 1.994,71 - 239 

ALTAIR ZANQUETIN R$ 30.635,68 - 240 ALVARO ANTONIO CARVALHO E 

SOUZA NETO R$ 2.438,00 - 241 ANA LUCIA DA SILVA R$ 4.862,80 - 242 

ANA PAULA KOSLOSKI R$ 4.293,46 - 243 ANDRE FELIP OLIVEIRA DE 

ALMEIDA R$ 1.197,64 - 244 ANTONIO CARLOS TEOTONIO R$ 10.470,15 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 173 de 824



245 ANTONIO DOS SANTOS LOPES PAOZINHO FILHO R$ 8.977,35 - 246 

ANTONIO ERES ALVES COSTA R$ 4.291,52 - 247 ANTONIO FRANCISCO 

MENDES DA SILVA R$ 10.862,29 - 248 ANTONIO FREITAS DE SOUSA 

FILHO R$ 1.594,14 - 249 ANTONIO LEAL DE BARROS R$ 2.163,89 - 250 

ANTONIO LUCAS DA SILVA GONÇALVES R$ 1.980,74 - 251 ANTONIO 

NIVALDO SILVA DA CRUZ R$ 9.749,14 - 252 ANTONIO SIDNEY DE ABREU 

R$ 1.595,73 - 253 ARISTIDES MOREIRA DOS SANTOS R$ 40.000,00 - 254 

BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA R$ 7.099,54 - 255 CARLITO JOSE DOS 

SANTOS R$ 8.116,25 - 256 CARLOS ANDREISON ROSA NEUHAUS R$ 

9.597,43 - 257 CARLOS MARQUES R$ 1.441,30 - 258 CARLOS PAULO 

PESSOA DE ABREU R$ 1.473,97 - 259 CASSIO DA SILVA SOUSA R$ 

2.165,47 - 260 CESAR LEONARDO GARCIA MARION R$ 2.438,00 - 261 

CIRLEI MOLETA DA SILVA R$ 2.078,77 - 262 CLAUDIO LUIZ R$ 9.320,49 - 

263 CLEBIO VASCONCELOS BARROS R$ 11.130,72 - 264 CLEOMAR 

ALVES DE SOUSA R$ 4.540,09 - 265 CLEOMAR FERNANDES R$ 2.049,73 

- 266 CLEONES ALVES DE SOUSA R$ 6.736,41 - 267 CLODOALDO 

MORAES R$ 1.750,00 - 268 CLOVIS PEREIRA DA SILVA R$ 1.198,30 - 269 

COSME ALVES DE SOUSA R$ 1.755,03 - 270 COSMO ESMECELATO DOS 

REIS R$ 5.378,86 - 271 DAIANA LEMOS SOARES R$ 1.665,43 - 272 

DANIEL DE LIMA ARAUJO R$ 1.944,44 - 273 DANIEL OLIVEIRA CASTILHO 

R$ 6.530,30 - 274 DAURI SANTIAGO R$ 6.101,18 - 275 DAVID GABRIEL 

DE LIMA SILVA R$ 1.452,00 - 276 DENILSON BRITO PASSOS R$ 1.263,90 

- 277 DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA R$ 1.169,35 - 278 DOUGLAS 

RODRIGO CAMPOS MOREIRA R$ 11.784,71 - 279 ECTON RAMOS 

MOREIRA R$ 7.647,60 - 280 EDILEI PEREIRA DA COSTA R$ 8.710,46 - 281 

ELISANTE DA SILVA SOUZA R$ 8.337,01 - 282 ENESIO BUENO SILVA 

NETO R$ 10.531,03 - 283 ERISVALDO SILVA SANTOS R$ 6.536,20 - 284 

EZEQUIAS SILVA DA SILVA R$ 1.199,44 - 285 FABIANO DA SILVA 

BRAGA R$ 10.827,98 - 286 FABIANO FERNANDO DO NASCIMENTO R$ 

10.003,58 - 287 FABIANO TONIOLLI GONÇALVES R$ 3.022,10 - 288 

FABIO GONÇALVES MIERSCH R$ 10.356,41 - 289 FABRICIO VIEIRA DA 

SILVA R$ 4.388,67 - 290 FAGNER WILLIAN DE SOUZA DA SILVA R$ 

1.555,56 - 291 FELIX LUCIO CHOZEMPA R$ 2.250,40 - 292 FRANCISCO 

ALEX MATINS VIANA R$ 3.217,69 - 293 FRANCISCO BRAZILINO DE 

SOUZA R$ 1.596,78 - 294 FRANCISCO DOS SANTOS ANGELO R$ 

4.107,32 - 295 FRANCISCO GERALDO DOS REIS R$ 10.185,55 - 296 

FRANCISCO HELIO PEREIRA DOS SANTOS R$ 6.748,68 - 297 FRANCISCO 

LIMA ABREU R$ 1.594,34 - 298 FRANCISCO SEVERINO HONORATO R$ 

2.529,46 - 299 FRANCISCO SILVA DE SOUZA R$ 2.168,06 - 300 GABRIEL 

AVILA WEGNER R$ 2.237,92 - 301 GILBERTO JOSE DA SILVA R$ 

1.944,44 - 302 GILMAR DE CEZARE R$ 15.457,56 - 303 GILSON DA 

COSTA RAMOS R$ 12.076,42 - 304 GINEI PEREIRA DA COSTA SOUZA R$ 

3.093,98 - 305 GIOVANNA VIDAL PAGOT R$ 9.335,53 - 306 HELISSELSO 

DE FREITAS NOGUEIRA R$ 10.223,70 - 307 HERMES DANTAS DA SILVA 

R$ 5.231,74 - 308 IAN AMORIM DOS SANTO R$ 1.347,79 - 309 ILDA 

NAVARRO DA COSTA R$ 6.011,40 - 310 IVA ALVES R$ 10.467,47 - 311 

IVAN MAYCON DOS SANTOS AMORIM R$ 1.340,69 - 312 IVAN REDUCINO 

LEME JUNIOR R$ 5.321,55 - 313 JADIEL DOS SANTOS DA SILVA R$ 

11.677,71 - 314 JAQUELINE MARIA DE JESUS OLIVEIRA R$ 1.520,84 - 315 

JAQUELINE SANTANA NERIS R$ 4.331,84 - 316 JARDEL ALVES COSTA 

R$ 7.693,17 - 317 JEAN AMORIM DOS SANTOS R$ 4.673,32 - 318 

JEFERSON SILVA BELGROVICZ R$ 12.927,81 - 319 JERFESON PIMENTEL 

DOS SANTOS R$ 1.452,27 - 320 JOAO LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA R$ 

1.328,53 - 321 JOELSON DOS SANTOS DA SILVA R$ 1.349,00 - 322 

JONADAB SANTANA NEVES R$ 1.200,10 - 323 JONAS TEIXEIRA VIANA 

R$ 2.019,84 - 324 JORDINETE MARIA CORREA R$ 2.792,09 - 325 JOSE 

APARECIDO G CAVALCANTE R$ 10.033,34 - 326 JOSE ARAUJO DO 

LIVRAMENTO R$ 10.610,72 - 327 JOSE DE RIBAMAR DE A. LIMA R$ 

9.856,41 - 328 JOSE JUNIOR LEITE DE LIMA R$ 1.263,90 - 329 JOSE 

MARQUES SOUZA JUNIOR R$ 7.607,60 - 330 JOSE RIBAMAR SOUZA 

LIMA R$ 1.594,85 - 331 JOSE RODRIGUES DA SILVA R$ 1.263,90 - 332 

JOSE VALDO BOTELHO PEREIRA R$ 4.904,84 - 333 JUARES CORDEIRO 

DE OLIVEIRA R$ 8.652,37 - 334 LAZARO PEDROZO DO AMARAL R$ 

9.274,76 - 335 LEONARDO DE MELO SOUSA R$ 11.461,22 - 336 LOIRI 

SALETE ADAMES R$ 32.112,30 - 337 LUCAS ANDERSON MENDES 

SOUZA R$ 7.702,73 - 338 LUCAS DOS SANTOS ANGELO R$ 7.586,45 - 

339 LUIZ CARLOS BATISTELLA R$ 6.847,73 - 340 MACIEL ALENCAR DOS 

SANTOS R$ 1.169,92 - 341 MAILSON ALENCAR DOS SANTOS R$ 

4.205,12 - 342 MANOEL DOS SANTOS ANGELO FILHO R$ 8.119,07 - 343 

MANOEL FELIPE DOS SANTOS R$ 4.095,10 - 344 MARCELO APARECIDO 

ARAUJO DA SILVA R$ 1.752,79 - 345 MARCIO MAIA DA SILVA R$ 

1.595,15 - 346 MARCO SHINITI KIKUCHI R$ 7.890,83 - 347 MARCOS 

ANGELO DOS SANTOS R$ 6.204,14 - 348 MARCOS APARECIDO DE 

SOUZA R$ 7.019,20 - 349 MARIA ANTONIA MENDES FERREIRA SANTOS 

R$ 5.462,27 - 350 MARIA APARECIDA R$ 2.135,53 - 351 MARIA 

FIORENTIN R$ 972,23 - 352 MARIO APARECIDO DA SILVA R$ 4.801,00 - 

353 MATEUS MUNHOZ NOLETO DA CUNHA R$ 7.109,00 - 354 MATEUS 

RIBEIRO E SILVA R$ 6.857,05 - 355 MAURO SOARES DA SILVA R$ 

6.436,64 - 356 MAYCO ALEXANDRE R$ 1.750,00 - 357 MIGUEL DA SILVA 

R$ 7.365,63 - 358 MIGUEL DA SILVA NASCIMENTO R$ 1.561,24 - 359 

NELSON GOMES DE BARROS R$ 6.736,59 - 360 NEUDE BOZA PAGANINI 

R$ 12.437,13 - 361 OALISSON ANDREI FIORI R$ 7.446,40 - 362 OSCAR 

SLUSARSKI WOITOVSKI R$ 2.411,84 - 363 PAULINHO RIBEIRO VIDAL R$ 

10.455,56 - 364 PAULINO SOARES MELO R$ 1.339,54 - 365 PAULO DIAS 

R$ 7.916,94 - 366 PAULO FERNANDES DA SILVA R$ 7.671,52 - 367 

PAULO HENRIQUE LANDGRAF WILEMBRIM R$ 1.200,62 - 368 PAULO 

HENRIQUE LUIZ DE CASTRO R$ 3.238,21 - 369 PEDRO DOS SANTOS 

FERREIRA R$ 1.266,10 - 370 RAFAEL DA SILVA BARBOSA R$ 1.750,00 - 

371 RAFAEL DOS REIS R$ 2.430,56 - 372 RAFAEL JOSE DOS SANTOS R$ 

6.515,67 - 373 RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA R$ 1.585,52 - 

374 RAFAEL RODRIGUES R$ 2.438,00 - 375 RAIMUNDO NONATO 

BARROS DA COSTA R$ 6.806,57 - 376 RAIMUNDO NONATO DA 

CONCEIÇÃO R$ 1.200,78 - 377 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA R$ 

1.069,44 - 378 RENAN DA SILVA SOUSA R$ 1.168,79 - 379 RENE DA 

SILVA SOUSA R$ 1.169,87 - 380 ROBSON LUIS COUTINHO R$ 4.747,00 - 

381 RODRIGO ALVES NOGUEIRA R$ 9.070,73 - 382 RODRIGO FIDENCIO 

R$ 7.478,38 - 383 ROSEMAR DE LIMA R$ 2.262,59 - 384 SAMUEL DA 

SILVA SOARES R$ 8.762,28 - 385 SEBASTIAO DONATO DE CAMPOS R$ 

9.662,23 - 386 SELMO WEGNER R$ 9.927,91 - 387 SIMONE APARECIDA 

LELLIS R$ 1.422,37 - 388 VAGNER BEZERRA AMORIM R$ 3.787,71 - 389 

VALDILSON BRITO DE SOUSA R$ 1.168,79 - 390 VALDIR PAULO DE 

ABREU R$ 1.470,44 - 391 VALMIR RODRIGUES GOMES R$ 7.420,50 - 392 

VANGELIO SANTOS SOUSA R$ 4.770,54 - 393 VILSON MOREIRA DOS 

PASSOS R$ 6.620,07 - 394 VINICIUS CARRIEL PERRI R$ 8.083,72 - 395 

WAGNER DA SILVA TEOTONIO R$ 5.507,00 - 396 WALTERINO MENDES 

BRANDAO R$ 1.200,90 - 397 WEDERSON RODRIGES DE FREITAS R$ 

1.595,04 - 398 WELINGTON DOS SANTOS R$ 2.186,26. ADVERTÊNCIAS: 

FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS 

PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA 

APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS A 

SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL, E AINDA PARA QUE, 

QUERENDO, APRESENTEM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO A 

SER APRESENTADO NOS TERMOS DO ART. 55 DESTA LEI. Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que foi nomeado Administrador 

Judicial, o escritório SAMIR HAMMOUD ADVOGADOS, com endereço 

profissional localizado na Av. Senador Filinto Muller, 870 – Bairro 

Quilombo, Cuiabá/MT, CEP. 78.045-310, Tels. (++55) 65 3623-5069 – 

99981-4864 – e-mail: samirconsultoria@terra.com.br, onde os documentos 

do recuperando podem ser consultados. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Tatiane de Souza (matrícula 32715), digitei. 

Diamantino/MT, 09 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva. Juiz 

de Direito. (Assinado Digitalmente) Débora Cristina Campos Oliveira 

Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000194-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDEAO KEVER SILVA LOPES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que fique ciente da certidão do oficial de justiça (15703010), e, 

querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000982-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA SANTOS CUNHA (EXECUTADO)

ADRIANA M DOS SANTOS - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente, por seu 

advogado, para que fique ciente da petição da parte requerida 

(ID15684301), e, querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JONATHAN RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

B. R. D. C. (REQUERENTE)

MAYRA LORRANE RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

SIMONE SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007 e da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para querendo apresente impugnação à contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 2766-14.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martini de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Ervi Dalla Libera, João Gobbo Filho, Edmir José 

Sia, Raimundo Torres de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Manoel Gomes Junior - 

OAB:123351/SP, MARIANA DE CASTRO SQUINCA POLIZELLI - 

OAB:279626, Ricardo Alves de Oliveira - OAB:170522/SP, Rony 

Carlos Esposto Polizello - OAB:257744/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão de fls. 380, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90382 Nr: 2691-38.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Guerreiro Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4658, 

Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 117, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44153 Nr: 818-08.2010.811.0005

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adiles Mesquita de Almeida, Ruth de Almeida 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor de Souza Júnior, Luiz Henrique de 

Oliveira Souza, Valdomiro de Freitas Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Alessandro de Almeida Santana Souza - OAB:18618, 

Fabricio Carvalho Santana - OAB:7066/MT, Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 Intimo o autor para efetuar o pagamento dos honorários periciais de 

fls.849/854, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83305 Nr: 2228-67.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte Cooperativa de Economia e Cred. Mutuo 

dos Func. De Inst. Fin. P. e F, Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Roberto Antunes Barros - OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intimo os exequentes para manifestarem acerca da Exceção de 

Pré-Executididade de fls.211/214, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2292 Nr: 542-02.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ramos Bueno, José Ramos de Souza 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo a advogada Aldorema T. Viana Reginato, OAB-MT 3.500-B, acerca 

do teor do deferimento do pedido de desarquivamento dos autos, para 

assim, no prazo de 15 dias, , manifeste-se nos autos, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3821 Nr: 83-63.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Sardinha do Amaral, Fabiana 

Marangoni Costa Amaral

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio 

Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Intimo o credor para apresentar a planilha do débito atualizado, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 852 Nr: 172-52.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retificadora Diamantino Ltda, Milton de Oliveira

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fl. 436, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 945 Nr: 542-31.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda, 

Helton Linares Carvalho, Cintia Batista Angeline

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BATISTA ANGELINI 

CARVALHO - OAB:33265

 Intimo o credor para se manifestar no prazo de 15 (quinze)dias, caso 

queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 1585-46.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Xavier Moreno

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.148, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 963-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiqui Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o credor para que, no prazo de 5(cinco) dias retireo edital de 

intimação para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 1311-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte credora para que, no prazo de 5(cinco) dias retire a 

certidão comprobatória de dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96893 Nr: 85-66.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa, Flavio Neves Costa, Rafhael 

Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Arantes Lange

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

OAB:12406-A/MT, Rafhael Neves Costa - OAB:12.178-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.94, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43981 Nr: 646-66.2010.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Simony de Arruda Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão de fl. 179, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14271 Nr: 416-05.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo José Busanello, Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para, no prazo de 5(cinco)dias apresentar planilha 

atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107394 Nr: 1360-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Alcio Geovani 

Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 
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OAB:5082/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fl. 167 e para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86536 Nr: 2147-84.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Batista Paese Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o credor para apresentar planilha atualizada, no prazo de 

05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128967 Nr: 2464-72.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson de Almeida Santos, Maria Josina Vaconcelos 

Santos

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

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 Intimo a parte requerida do r. despacho de fls. 39/41 ao final transcrito: 

(...)Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 12h:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5261 Nr: 255-68.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Hiran Vinicius de Moraes 

e Melo, Analise Melo, Marcus Vinicius Melo Riechi, Ana Flavia Melo Riechi, 

Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:OAB/MT 5849

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

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 Intimo os exequentes para darem andamento ao feito no prazo de 

05(cinco) dias, conforme decisão de fls.258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3598 Nr: 1807-97.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manrique & Cia Ltda, Ivandir de Souza 

Manrique

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo a parte credora para, requerer o que entender de direito, no prazo 

de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33781 Nr: 1981-28.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes, Clovis Morales 

Pestano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para que, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca 

da certidão negativa de fls.200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 398 Nr: 73-87.1994.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, Humberto 

Nonato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Baccin, Sindicato dos Trab. Rurais de 

Lucas do Rio Verde, Aparício Valeriano de Siqueira, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A/MT, 

Valdir Miquelin. - OAB:4.613/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Intimo os exequentes para manifestarem acerca da Exceção de 

Pré-Executididade de fls.919/963, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3089 Nr: 139-96.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Maria Gomes Rizonho, Hiran Vinicius 

de Moraes e Melo, Analice Melo, Marcus Vinicius Melo Riechi, Ana Flavia 

Melo Riechi, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Intimo os exequentes para dar andamento no feito, no prazo de 05(cinco) 

dias conforme r. decisão de fls. 341.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 560-52.1997.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Morales Pestano, LUIZ CARLOS 

MENGARDA, Leomar Dionísio Pedrini

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT, Mauro Rosalino Breda - OAB:14.687/MT, Michel 

Antonio Breda - OAB:16.990, Michell Antonio Breda - OAB:16.990

 Intimo o exequente para manifestar acerca da Exceção de 

Pré-Executididade de fls.352/364, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130001 Nr: 2844-95.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira de Araújo, Sérgio Luiz Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Valentina 

Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo os embargados para comparecerem a audiência de conciliação e 

mediação designada para o dia 7 de novembro às 13:30 min a realizar-se 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. Intimo ainda da 

advertência de que não havendo composição ficam CITADOS OS 

EMBARGADOS, PARA NO PRAZO DE 15 DIAS , APRESENTAREM 

RESPOSTA, sob pena de revelia. (art. 677, §3º NCPC)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7762 Nr: 1044-96.1999.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues, Margarida Bende 

Rodrigues, Cláudio Bende Rodrigues, Sirlene Serra Guerini, Edgar Bende 

Rodrigues, Estela Borges Rodrigues, Sérgio Fernandes Lopes, Tércio 

Bende Rodrigues, Vera Elisabete Bende Rodrigues Lopes, Valter Bende 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Sidnei 

Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARÇAL YUKIO 

NAKATA, para devolução dos autos nº 1044-96.1999.811.0005, Protocolo 

7762, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000288-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. (REQUERENTE)

F. A. S. (ADVOGADO(A))

K. M. D. C. B. (ADVOGADO(A))

C. L. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. C. N. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO - Dia 08 de novembro de 2018 

às 14:00 horas

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000750-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

WALLISON KENEDI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOHANA DE LIMA ANDREOTTI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO - Dia 08 de novembro de 2018 

às 15:00 horas

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96589 Nr: 3406-46.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 Código n. 96589

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 15h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100178 Nr: 1535-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS Nº 1535-44.2015.811.0005 CÓDIGO 100178

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Jeferson Rocha

INTIMANDO: DENUNCIADO: JEFERSON ROCHA Filiação: Nilton Rocha e 

Elizabete Maria Rocha, data de nascimento: 22/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Porto velho-RO, solteiro(a), Endereço: Av. Teodomiro Rodrigues 

de Souza, Nº 2343, Bairro: Jardim Ipacaraí, Cidade: Pontes e Lacerda-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da r. sentença de proferida 

nos autos acima identificados, a seguir transcrita.

SENTENÇA DE FLS. 377: Autos n. 1535-44.2015.8.11.0005. I – Em análise 

dos autos observo, conforme delineado no parecer ministerial de fls. 

392/393, a inexistência de prova que ligue o acusado ao crime em 

apuração. Isso porque as vítimas esclareceram que não sabem informar 

quem foi o autor do crime. Aliado a isso, o também acusado José Maria 

alterou sua versão e negou o envolvimento de Jeferson Rocha no crime. 

Em síntese, inexiste justa causa para continuidade da ação penal. Posto 

isso, julgo improcedente a denúncia e absolvo Jeferson Rocha, o que faço 
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com arrimo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Expeça-se contramandado de prisão e efetive a baixa no BNMP/CNJ. II – P. 

R. I. Diamantino/MT, 17 de abril de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz de Direito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Diamantino - MT, 10 de outubro de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 33141 Nr: 1404-50.2007.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Otton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1404-50.2007.811.0005 código 33141

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Diamantino/MT

PARTE RÉQUERIDA: Elton Otton

INTIMANDO: Executados(as): Elton Otton, Cpf: 17344646072, Rg: 637.852 

ssp rs Filiação: , brasileiro(a), casado(a), médico, Endereço: lugar incerto 

e não sabido

FINALIDADE: Intimação da parte Requerida (acima qualificada) para que 

fique ciente do inteiro teor da sentença proferida nos autos, abaixo 

transcrita, BEM COMO para que apresente a este Juízo no prazo de 15 

(quinze) dias o Número e Agência de Conta Corrente para transferência 

do valor penhorado às fls. 51/52.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc.Trata-se de ação de execução fiscal 

proposta pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ELTON OTTON, já qualificados nos autos.Com a inicial de fls. 

02, vieram os documentos de fls. 03/05.O exequente, em petição de fl. 63, 

requereu a extinção do feito, ante a quitação do débito.Breve relato. 

Decido.Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente 

execução fiscal, na forma do artigo 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios 

havidos nos autos.Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 17 de julho de 2018.RAUL LARA 

LEITE-Juiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilza Aparecida 

Raimundo Kroling - Técnica Judiciária, digitei.

Diamantino - MT, 10 de outubro de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 130716 Nr: 3127-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, Karoline 

Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - rep. pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grossso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Requisite parecer técnico do NAT, remetendo cópia dos documentos que 

se fizer necessário via malote digital/e-mail, devendo o parecer informar 

qual a gravidade e urgência que o caso apresenta, bem como a eficiência 

do tratamento pleiteado, rogando urgência na resposta.

Com a apresentação do parecer, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-38.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MAYRA DE LIMA SANTIAGO (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR a procuradora do exequente para manifestar quanto Certidão, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010569-04.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA REGINA XAVIER (EXEQUENTE)

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE AIRTON 

DAMASCENO (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

RUTE BARBOZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 05/12/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000551-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

WALTER SANTANA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001217-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROSARIA MUNIZ GUERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001217-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROSARIA MUNIZ GUERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001217-39.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROSARIA MUNIZ GUERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo em parte presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade 

do direito alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, 

vejamos: A probabilidade do direito se encontra demonstrada através da 

fatura de energia juntada aos autos no valor de R$ 1.947,78, que 

corresponde a cobrança de recuperação de consumo de meses pretéritos 

supostamente não faturados, cuja qual não pode ensejar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante. Isto porque é vedada a suspensão de energia elétrica em 

virtude de débitos antigos, devendo, nesses casos, a concessionária 

propor ação ordinária de cobrança, eis que a suspensão de energia 

elétrica somente é permitida quando se refere a débitos atuais 

inadimplidos, o que não é o caso dos autos, pois conforme se infere 

através da carta enviada pela ré à autora (id. 15800582), o valor de R$ 

1.947,78 é referente a cobrança de consumo não faturado no período de 

07/2017 a 05/2018. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a 

parte reclamante corre o risco de ficar sem energia elétrica em sua 

residência, prejudicando sua atividade e forma de vida, no caso de 

eventual corte realizado pela ré em razão da presente fatura de 

recuperação de consumo. Sendo assim, presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, não resta alternativa senão proibir a 

suspensão de energia elétrica na unidade consumidora n° 6/1119446-1 

pelo débito retroativo em questão de R$ 1.947,78, com vencimento em 

15.10.2018. As faturas mensais referentes ao efetivo consumo de energia 

na unidade consumidora da autora deverão ser pagas pelo consumidor, 

sob pena de suspensão do fornecimento em sua unidade consumidora. 

Diante do exposto, CONCEDO a tutela de urgência ao reclamante, o que 

faço com espeque no artigo 300 do CPC, e DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de efetuar o corte, ou, se já o realizou, 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia na unidade consumidora n° 

6/1119446-1, em relação ao débito pretérito em questão de R$ 1.947,78, 

no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 

100,00, limitados a 30 dias, no caso de descumprimento. Para tanto, 

INTIME-SE a parte reclamada. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 08 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-73.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010319-73.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MOISES EVANGELISTA DE 

SOUZA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Considerando que 

todas as obrigações constantes no termo de acordo foram cumpridas, 

especialmente a baixa do gravameque constava na motocicleta pelo 

DETRAN, arquive-se os autos definitivamente. Cumpra-se. Diamantino, 09 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

HELDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR (REQUERIDO)

ABEL DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

FABIO JUNIOR TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001229-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HELDO PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE ABEL DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR, ABEL DE 

OLIVEIRA PINTO, LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO, FABIO JUNIOR 

TRINDADE Vistos, etc. Aguardem-se os autos em cartório até o retorno da 

carta precatória expedida em id. n.º 15055597, após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Diamantino, 09 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000471-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000471-74.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ARSINDO RODRIGUES DA 
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SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

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

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014447-05.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALMOR DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014447-05.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - 

EPP EXECUTADO: JOSE WALMOR DA CRUZ Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para que informe o CPF da parte executada, no prazo de 05 

dias. Após, conclusos para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 10 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA BARRETO PENTEADO SILVESTRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora da recorrida MARIA REGINA para 

responder o recurso no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-58.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000108-58.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando que se trata de execução de título 

extrajudicial contra ente público, não há que se falar em homologação de 

cálculo em execução não embargada, bastando a certidão de que não 

houve oposição de embargos. Assim, remetam-se os autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM para a realização do 

cálculo de liquidação, encaminhando-se os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. Após o 

retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Sem 

prejuízo, intime-se a parte exequente para que deposite as certidões junto 

ao Cartório, conforme orientação do Enunciado nº. 126 do FONAJE. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MESQUITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 08hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido Vivo querendo apresentar 

contrarrazões no prazo lega

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000775-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HALLANA CAROLINE DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador da executada para manifestar quanto petição junta 

no id 15007067.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010899-74.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNA TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIOGO TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

ANA ROSA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

ALLANA CECILIA TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL O DIVISOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010899-74.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ALLANA CECILIA TEIXEIRA 

ROCHA, ANA ROSA TEIXEIRA, KARINNA TEIXEIRA ROCHA, DIOGO 

TEIXEIRA ROCHA EXECUTADO: JORNAL O DIVISOR Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que o credor executa, além do valor 

principal, multa diária em razão do descumprimento da tutela antecipada. 

Decido. A multa é tratada no artigo 537 do CPC: “Art. 537. A multa 

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”. Sem 

delongas, é nítido que a multa alcançou valor maior que a obrigação 

principal, o que não é admitido, de forma que deve ser reduzida pelo 

magistrado, de ofício ou a requerimento do interessado, visando evitar o 

enriquecimento sem causa de uma das partes, coadunando o valor com o 

princípio da proporcionalidade, evitando-se valor exorbitante. Nesse 

sentido: “AgRg no REsp 1096184 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0227078-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. 

Data do Julgamento 10/02/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 11/03/2009. 

Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

FGTS. AGRAVO.DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. 

REDUÇÃO EM BUSCA DE.PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Agravo regimental interposto por Jorge Oliveira 

Rodrigues contra.decisão monocrática que deu provimento ao recurso 

especial da CEF.para reformar integralmente o acórdão recorrido, 

restabelecendo a.decisão interlocutória que fixou a multa no patamar de 

R$10.000,00.(dez mil reais) e os honorários advocatícios relativos à multa 

no.valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. O aresto do TRF da 2ª Região, 

ao dar provimento ao agravo na.origem, - cassando a decisão 

interlocutória que determinara a redução da quantia relativa à multa 

pertinente à determinação de.creditar as diferenças de correção 

monetária na conta do FGTS de titularidade do autor-, acabou por 

condenar a CEF ao pagamento de R$.500,00 (quinhentos reais) 

multiplicados por cento e oitenta e três dias, perfazendo um total de R$ 

91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), acrescidos, ainda, de 

10% sobre esse montante (R$.9.150,00), como verba honorária relativa à 

multa. 3. Afigura-se totalmente desproporcional e exorbitante 

tal.condenação, revelando-se caracterizadora de enriquecimento 

ilícito,.uma vez que a multa diária cominada visava apenas a compelir 

a.empresa pública a dar cumprimento à decisão que determinou a 

reconstituição da conta fundiária do autor, devendo ser 

adequada,.suficiente e compatível com a obrigação principal. 4. Esta Corte 

Superior já se pronunciou quanto à possibilidade de.ser reduzido o valor 

de multa diária em razão de descumprimento de.decisão judicial quando 

aquela se mostrar exorbitante. Precedentes:.REsp 836.349/MG, Rel. Min. 

José Delgado, 1ª Turma, DJ 09.11.2006;.REsp 422966/SP, Rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma,.DJ 01.03.2004; REsp 775.233/RS, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ.01.08.2006; REsp 793491/RN, Rel. Min. Cesar 

Rocha, 4ª Turma, DJ.06.11.2006. 5. Agravo regimental não-provido”. Sobre 

tal questão não há preclusão, nem coisa julgada, conforme já decidiu o 

STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de 

multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento 

relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes.3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/04/2014, DJe 11/04/2014)”. Analisando os autos, verifica-se que a 

multa por descumprimento da tutela antecipada ultrapassou os limites da 

razoabilidade, estando atualmente pairando a monta de R$ 98.700,00 

(noventa e oito mil reais), o que é inadmissível. Importante consignar que a 

multa não tem como objetivo o enriquecimento da parte, mas tão somente 

impedir o executado em aderir manobras protelatórias, sendo certo que 

caso a multa seja mantida no atual valor teremos o enriquecimento do 

exequente, sem qualquer justificativa plausível, eis que tal situação é 

repugnada pelo Direito. Ademais, em que pese tenha a multa tenha atingido 

valor vultoso por culpa exclusiva da executada, não se pode negar seu 

excesso, tendo ela se tornado desproporcional e incompatível com a 

obrigação principal. Assim, considerando que a obrigação principal 

referente ao dano moral foi estipulada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

reduzo a multa para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de ofício, 

fim de se evitar o enriquecimento sem causa dos credores. Diante do caso 

concreto, REDUZO o valor a ser pago a título de descumprimento da tutela 

antecipada em favor da parte credora para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

sem atualização. Intime-se a parte exequente para que junte aos autos o 

cálculo da dívida com o valor da condenação atualizado somado ao valor 

da multa reduzida, sem atualização. Outrossim, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 05 

dias, sob pena de bloqueio. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de 

outubro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000790-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000790-76.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: TATIANE MENDES DOS 

SANTOS EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. 

Considerando que a empresa executada encontra-se em processo de 

recuperação judicial, o crédito deve estar arrolado no processo de 

recuperação, razão pela qual determino a suspensão do presente feito. É 

que, havendo recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista 

geral de credores e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao 

Administrador Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe 

cumprimento do julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a 

sentença, ou melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 

1º, da LRJ. Tal providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair 

cópia das decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação 

nos autos da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma 

de pagamento do crédito que, no caso, é quirografário. Assim, remetam-se 

os autos ao arquivo até manifestação da interessada, dizendo se seu 

crédito foi ou não habilitado. Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, 

mantendo a distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000106-88.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000106-88.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando que se trata de execução de título 

extrajudicial contra ente público, não há que se falar em homologação de 

cálculo em execução não embargada, bastando a certidão de que não 

houve oposição de embargos. Remetam-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência, com os documentos necessários para 

elaboração do cálculo de liquidação, por malote digital/e-mail. Com o 
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retorno dos autos, expeça-se RPV em favor da parte exequente nos 

moldes do artigo 535, § 3º, II do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-20.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010501-20.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando que se trata de execução de título 

extrajudicial contra ente público, não há que se falar em homologação de 

cálculo em execução não embargada, bastando a certidão de que não 

houve oposição de embargos. Remetam-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência, com os documentos necessários para 

elaboração do cálculo de liquidação, por malote digital/e-mail. Com o 

retorno dos autos, expeça-se RPV em favor da parte exequente nos 

moldes do artigo 535, § 3º, II do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-35.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000116-35.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando que se trata de execução de título 

extrajudicial contra ente público, não há que se falar em homologação de 

cálculo em execução não embargada, bastando a certidão de que não 

houve oposição de embargos. Remetam-se os autos ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência, com os documentos necessários para 

elaboração do cálculo de liquidação, por malote digital/e-mail. Com o 

retorno dos autos, expeça-se RPV em favor da parte exequente nos 

moldes do artigo 535, § 3º, II do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000117-83.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos 

etc. 1 – Primeiramente, em análise dos autos, verifica-se que a parte 

executada efetuou o pagamento da monta de R$ 13.488,71 (treze mil 

quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavo), portanto, 

incontroverso. Assim, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

parte exequente da quantia depositada pelo executado. 2 – Outrossim, 

defiro a pretensão executória quanto ao valor remanescente de R$ 

18.392,30 (dezoito mil trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos). 

3 – Para tanto, determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 4 - Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, sobre o valor remanescente de R$ 

18.392,30 (dezoito mil trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos), 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 5 - 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 6 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 7 - Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 8 - Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 9 - Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-10.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE MUFARDINI GOMES (REQUERENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

ALINNE SANTOS MALHADO (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010858-10.2010.8.11.0005. REQUERENTE: VALDICE MUFARDINI GOMES 

REQUERIDO: VIACAO ELDORADO LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença na monta de R$ 20.284,00 (vinte mil duzentos e 

oitenta e quatro reais), proposta pela exequente Valdice Mufardini Gomes 

em face da executada Viação Eldorado Ltda, todos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial executória foi recebida, determinando a 

intimação da parte executada para o pagamento da obrigação sob pena de 

aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC, id. 10969716 - Pág.1/2. 

O prazo de 15 dias decorreu sem que houvesse o pagamento voluntário 

pela executada, momento em que a parte exequente pugnou pela 

realização de bloqueio online, apresentando o cálculo atualizado da dívida 

já com a multa de 10% (dez por cento), chegando-se ao valor de R$ 

22.334,72 (vinte e dois mil reais, trezentos e trinta e quatro reais e setenta 

e dois centavos), id. 11525762 - Pág. 1/2. Em seguida, a parte executada 

não apresentou impugnação ao valor do cumprimento do julgado, no 

entanto, solicitou o parcelamento da dívida nos termos do artigo 916 do 

Código de Processo Civil, depositando aos autos o valor referente a 30% 

(trinta por cento) do saldo devedor e parcelando o restante em seis 

parcelas iguais. Na oportunidade, depositou-se o valor de 6.700,41 (seis 

mil e setecentos reais e quarenta e um centavos), conforme id. 11664731 

- Pág. 1. Intimada a se manifestar, a parte exequente concordou com o 

parcelamento da dívida na forma proposta pela parte executada, 

requerendo a liberação do valor depositado nos autos pela executada, id. 

12106503 - Pág. 1. Determinou-se a liberação do valor depositado nos 

autos, consignando a aplicação da multa prevista no § 5º do artigo 916 do 

CPC. A parte autora informou aos autos o pagamento da primeira parcela 

no valor de R$ 2.605,71 (dois mil seiscentos e cinco reais e setenta e um 

centavos) em 05.03.2018, id. 12350642 - Pág. 1. Liberou-se o valor 
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referente aos 30% mais o valor de R$ 2.605, 71 referente a primeira 

parcela, id. 12542225 - Pág. 1. Em seguida, a parte executada informa o 

pagamento das parcelas 02 e 03, juntando aos autos os referidos 

comprovantes. Logo após o pedido, foram liberados dois alvarás com o 

valor de R$ 2.605,71 em favor da exequente, conforme ids. 13400734 - 

Pág. 1 e id. 13641098 - Pág. 1. Após, a parte exequente se manifesta nos 

autos, informando o descumprimento do pactuado pela executada, uma 

vez que esta teria efetuado apenas o pagamento das parcelas 1, 2 e 3 

tempestivamente, restando as parcelas n° 4, 5 e 6. Dessa forma, requereu 

o vencimento antecipado de todas as parcelas com a aplicação de multa 

de 10 % (dez por cento), prevista no § 5º do artigo 916 do CPC, 

totalizando o valor de R$ 8.667,79 (oito mil seiscentos e sessenta e sete 

reais e setenta e nove centavos), bem como o bloqueio online do valor. 

Não obstante, logo em seguida a parte executada comparece aos autos e 

informa o pagamento das parcelas nº. 5 e 6, juntando aos autos o 

comprovante de pagamento de apenas uma parcela, id. 14129391 - Pág. 1. 

Mesmo após a informação do depósito da parcela nº 5, determinou-se o 

bloqueio online no valor de R$ 8.667,79, contudo, houve apenas a penhora 

parcial dos valores no montante de R$ 5.985,95 (cinco mil novecentos e 

noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), id. 14243904 - Pág. 2. 

Instados a se manifestarem quanto ao bloqueio, a parte exequente informa 

que o valor efetivamente bloqueado somado à parcela nº. 5 depositada 

nos autos, no id. 14129391 - Pág. 1, somados, quitariam a dívida, 

requerendo, dessa forma, a expedição de alvará do referido valor, bem 

como a extinção do processo. O valor que foi efetivamente bloqueado (R$ 

5.252,75) foi liberado, id. 14571614 - Pág. 1, e o processo foi extinto pelo 

suposto pagamento integral da execução. Logo após, a parte executada 

comparece aos autos alegando excesso na execução, uma vez que os 

valores referentes as parcelas nº. 04, 05 e 06 teriam sido depositadas 

nos autos, tempestivamente, não havendo motivo plausível para a 

liberação dos valores que foi bloqueado. Pois bem. Em análise dos autos, 

verifica-se que houve o depósito dos valores referente as parcelas nº. 

04, 05 e 06 nos autos, no entanto, posteriormente ao bloqueio online 

efetivado, o que causou tumulto processual e, consequentemente, 

excesso na execução. Assim, considerando que foi liberado ao 

exequente a monta de R$ 5.252,75, referente ao valor que foi bloqueado, 

e a execução é no valor de R$ 8.667,79 (oito mil seiscentos e sessenta e 

sete reais e setenta e nove centavos), há um saldo de R$ 3.415,04 (três 

mil quatrocentos e quinze reais e quatro centavos) a ser liberado ainda em 

favor do exequente. Não obstante, verifica-se que há saldo a maior 

vinculado ao processo, conforme certidão exarada pela Sra. Gestora no 

id15852445 - Pág. 1. Dessa forma, visando por fim ao presente 

cumprimento de sentença, libere-se o valor de 3.415,04 (três mil 

quatrocentos e quinze reais e quatro centavos) em favor do exequente, 

mediante alvará de levantamento, e, por consequência, libere-se o saldo 

excedente vinculado ao processo em favor da executada, também 

mediante alvará de levantamento. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Após, certifique-se o transito em julgado da sentença que 

extinguiu o cumprimento de julgado e arquive-se o processo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-13.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

A. RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010097-13.2009.8.11.0005. REQUERENTE: A. RODRIGUES DE OLIVEIRA 

EWALD - ME REQUERIDO: GONCALINA APARECIDA DE SOUZA Vistos, 

etc. Em análise aos autos, verifico que a ação está parada há mais de 04 

anos, aguardando que a parte exequente junte aos autos o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo que a última intimação do patrono da parte 

para realizar o referido ato ocorreu em dezembro de 2017. Pois bem. 

Como é sabido, é ônus da parte interessada proceder todos os atos e 

diligências necessárias para o regular andamento do processo, não 

podendo a ação se perpetuar no tempo por falta de diligências que 

compete à parte. Assim, considerando a inércia da parte autora, que não 

promoveu os atos e as diligências que lhe cabiam, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito com fulcro no artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino, 10 

de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010203-04.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi (EXEQUENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA DE BARROS (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARMACIO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010203-04.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: CELITO LILIANO BERNARDI, 

HELTON GEORGE RAMOS EXECUTADO: DARMACIO JOSE DO 

NASCIMENTO Vistos etc. A parte exequente requereu a suspensão dos 

autos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ante a não localização de 

bens em nome do executado, pedido este deferido pelo Juízo. Contudo, 

decorrido o prazo de suspensão e intimado para manifestar-se, a parte 

exequente nada requereu. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, a 

expedição de certidão judicial de existência de dívida, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I.C. Diamantino, 10 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 116/2018-DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições 

legais de Corregedor Permanente do Serviço Extrajudicial.

Considerando que sem prejuízo das providências adotadas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, caberá ao Juiz que estiver no exercício da 

Direção do Foro adotar as medidas necessárias para a apuração e 

aplicação das sanções administrativas disciplinares. Os procedimentos 

poderão ter início de ofício ou mediante requerimento, verbal ou escrito, 

sempre a objetivar a correção e a qualidade dos atos notariais e registrais 

(art. 14 da CNGC do Foro Extrajudicial);

Considerando que se aplica ao procedimento da ação disciplinar para 

verificação do cumprimento dos deveres e eventual imposição das 

penalidades previstas na Lei 8.935/94 o disposto na Lei Estadual 6.940/97, 

bem como, no que couber, as disposições do Estatuto do Servidor Público 

Civil do Estado de Mato Grosso - Lei Complementar Estadual 40/90 e do 

Código de Ética - Lei Complementar Estadual 112/2002, de acordo com o 

Provimento n.º 05/2008/CM, art. 54, § 1º.

Considerando o teor da decisão proferida às fls. 120/124 do procedimento 

ID 202616, tendo sido consignado que "que já é a segunda cobrança 

indevida e a maior realizada pela titular do Cartório do 1º Ofício, cujo fato é 

assustadoramente preocupante, além de configurar, também, 

inobservância de normas de obrigatório conhecimento da delegatária";

 Considerando que o pedido encontra-se instruído com relevante conjunto 

probatório;

Considerando que de acordo com o artigo 31, incisos I e III, da Lei Federal 

nº 8935/94 são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os 

oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei a inobservância das 
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prescrições legais ou normativas e a cobrança indevida ou excessiva de 

emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência;

Considerando que os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, 

pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

penas previstas no art. 32 da Lei 8.935/94;

Considerando que as penas serão impostas pelo juízo competente, 

independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato, 

nos termos do art. 34 da Lei 8.935/94;

Considerando que a gravidade dos fatos verificados no procedimento em 

epígrafe comportam, em tese, a aplicação da pena de suspensão, prevista 

no art. 33, III da Lei 8.935/94;

Considerando que para apuração de falta sujeita à suspensão, cabe 

sindicância, em consonância com o art. 21, II da Lei Estadual 6.940/97 e 

artigo 310, II da CNGCE;

Considerando que o artigo 309 da CNGCE estabelece que "Art. 309. No 

processo administrativo disciplinar ou na sindicância instaurados em face 

dos notários e registradores não se constitui a comissão processante. O 

juiz natural para o julgamento é o Corregedor Permanente, que deve 

determinar a instauração de portaria que conterá: I – a autoridade 

instauradora e o fundamento legal da instauração; II - a descrição dos 

fatos e a identificação do arguido; III – o prazo para a defesa; IV – a 

oportunidade para a produção de provas;".

RESOLVE:

INSTAURAR SINDICÂNCIA para apuração dos fatos acima mencionados, 

visando à conclusão de eventual responsabilidade com aplicação da 

penalidade cabível ao caso, em face de ELZA FERNANDES BARBOSA, 

brasileira, titular do Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste, portadora 

do RG nº 0265533-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob 109.276.701-00, com 

endereço à Av. Cuiabá, nº 550, Centro, Primavera do Leste-MT, pelo 

descumprimento, em tese, do artigo 31, incisos I e III, da Lei Federal nº 

8935/94, e outros que acaso venham a ser constatados durante o 

processo;

DETERMINAR a citação pessoal da requerida, acompanhado de cópia da 

presente Portaria, para apresentar defesa, arrolar suas testemunhas e 

requerer as provas que entender pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

NOMEAR o servidor Andrey Cordeiro M. Rezende Oliveira, Gestor 

Administrativo II, para secretariar os trabalhos, sob a presidência deste 

Magistrado;

FIXAR prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da sindicância, contados 

da data de publicação da presente portaria, admitida a sua prorrogação 

por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça (art. 309, § 1º, CNGCE).

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001474-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (AUTOR(A))

D. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. (RÉU)

L. F. O. D. O. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001474-02.2017.8.11.0037 AUTOR: ANDREIA MAZZARINO, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: GENORIMO CIRINO Vistos, 

em correição. Homologo a desistência da ação e julgo extinto o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema Apolo. 

Transitada em julgado, procedidas às comunicações necessárias, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005002-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

E. S. N. (ADVOGADO(A))

A. A. D. M. (ADVOGADO(A))

G. A. S. G. (ADVOGADO(A))

M. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. R. (REQUERIDO)

L. D. B. V. (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerida para impugnar a contestação à reconvenção no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001253-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4026-64.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCFN, CDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748, Eloá Kátia Samuelsson - OAB:23697/O, 

Larissa Rosa de Souza Silva - OAB:MT/21207/0

 Considerando a decisão de fls.92, Intimo o Executado através de seus 

advogados Clélia Maria de Paiva Martins OAB 17748/O, Eloá Kátia 

Samuelsson OAB/MT 23697/O, Larissa Rosa de Souza Silva OAB/MT 

21207/O para comparecer à Audiência de Conciliação no dia 29/11/2018 

às 13:45 no edificio do fórum desta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 15456 Nr: 933-45.2001.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDO, MLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAIS PINTO 

JUNIOR - OAB:3652-A MT, ROSA MARIA POZZER ROTILI - 

OAB:MT/14.441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido da parte autora às fls. 72, impulsiono os autos 

para os advogados da parte autora para o recolhimento das custas do 

formal de partilha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 42653 Nr: 5037-07.2006.811.0037

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLEVERSOM ALBERTO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORES EMORES MARTINS GONZAGA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Considerando informações do juizo da comarca de Diamantino/MT às fls. 

196/202, impulsiono os autos com vista as partes para manifestação no 

prazo legal.

Certifico, ainda, que as partes ficam intimadas a apresentar memoriais 

finais, no prazo individual de 15 dias, primeiramente a parte autora em 

seguida a parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172767 Nr: 6678-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA BACH - OAB:23696/O, 

RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748

 Considerando a decisão de fls. 77, designando audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2018 às 13h50min., intimo a parte requerente ZULEIDE 

CALIXTO DE MACEDO FREITAS, por intermédio de seus advogados 

GIOVANA BACH - OAB/MT Nº 23696-O e RODOLFO SORIANO WOLFF, 

OAB?MT-11900, para comparecerem ao ato acompanhados de sua 

cliente.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001248-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que o laudo pericial já foi 

aportado no Id. 14182563. Assim, cancelo a pericia médica agendada no 

ato ordinatório contido no Id. 15401854. Por conseguinte, já que aportando 

o laudo pericial - Id. 14182563, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). PRIMAVERA DO LESTE, 10 de outubro 

de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que o laudo pericial já foi 

aportado no Id. 12216034. Assim, cancelo a perícia médica agendada no 

ato ordinatório contido no Id. 15404062. Outrossim, a parte requerente já 

se manifestou acerca do laudo aportado, bem como pugnou por não 

realizar a audiência de conciliação. Assim, intimo a parte requerida para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º), acerca do laudo 

juntado, bem como para manifestar sobre o pleito da autora sobre a 

audiência de conciliação. PRIMAVERA DO LESTE, 10 de outubro de 2018 

ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que o laudo pericial já foi 

aportado no Id. 14216121. Assim, cancelo a perícia médica agendada no 

ato ordinatório contido no Id. 15404088. Outrossim, a parte requerente já 

se manifestou acerca do laudo aportado, bem como pugnou por não 

realizar a audiência de conciliação. Assim, intimo a parte requerida para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º), acerca do laudo 

juntado – Id. 14216121, bem como para manifestar quanto ao pleito da 

autora (não realizar da audiência de conciliação). PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005646-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MAURO ANSELMO CUNHA PENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que o laudo pericial já foi 

aportado no Id. 14217126. Assim, cancelo a perícia médica agendada no 

ato ordinatório contido no Id. 15495940. Outrossim, a parte requerente já 

se manifestou acerca do laudo aportado, bem como pugnou por não 

realizar a audiência de conciliação. Assim, intimo a parte requerida para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º), acerca do laudo 

juntado – Id. 14217126, bem como para manifestar quanto ao pleito da 

autora (não realizar da audiência de conciliação). PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIS FELICIANO GARCIA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que o laudo pericial já foi 

aportado no Id. 14215680. Assim, cancelo a perícia médica agendada no 

ato ordinatório contido no Id. 15469240. Outrossim, a parte requerente já 

se manifestou acerca do laudo aportado, bem como pugnou por não 

realizar a audiência de conciliação. Assim, intimo a parte requerida para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º), acerca do laudo 

juntado – Id. 14215680, bem como para manifestar quanto ao pleito da 

autora (não realizar da audiência de conciliação). PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004193-20.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ALYSSON HENRIQUE DI DOMENICO O GESTOR JUDICIÁRIO 

DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 18 de Outubro de 2018, às 08h, 

por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a 

ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004209-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GISSELE VIEIRA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004209-71.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): GISSELE VIEIRA CAVALCANTE Certidão O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 18 de Outubro de 2018, às 08h, 

por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a 

ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004846-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAUDIR BELLE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004846-22.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): LAUDIR BELLE O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 18 de Outubro de 2018, às 08h, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 10 

de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004760-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA ALVARENGA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004760-51.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): WESLEY DA SILVA ALVARENGA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de Outubro de 2018, às 13h, 

por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a 

ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004783-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON TADEU DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004783-94.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): GELSON TADEU DA SILVA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de Outubro de 2018, às 08h, 

por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a 

ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004007-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM (ADVOGADO(A))

FAGNER OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004007-94.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): FAGNER OLIVEIRA SILVA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de Outubro de 2018, às 08h, 

por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a 

ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119659 Nr: 2095-55.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORAIS & ARRUDA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 Processo nº 2095-55.2013.811.0037 (Código nº 119659)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais

Requerente: Morais & Arruda Ltda - ME

 Requerida: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso

Vistos em correição permanente.

Provido o recurso de agravo de instrumento e cancelada a distribuição 

(fls.186/189), arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Comunique-se ao Juízo do Trabalho.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124901 Nr: 7469-52.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7469-52.2013.811.0037 (Código nº 124901)

Ação de Restituição de Valores com Danos Morais

Requerente: Marina Borges Reis

 Requeridos: Ympactus Comercial Ltda – ME e Outros

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo 

procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56626 Nr: 4431-08.2008.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA KONAGESKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:PR/ 65.216, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 4431-08.2008.811.0037 (Código nº 56626)

Embargos do Devedor

Embargante: Agropecuária Konageski

 Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado, destituo do 

encargo e nomeio como perito do Juízo, em substituição, a empresa 

especializada REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E 

AVALIAÇÕES, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 

1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- 

proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, 

art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Expirado o prazo, conclusos para arbitramento dos honorários.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 1781-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Konageski Ltda, LOURDES 

FONSECA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Processo nº 1781-85.2008.811.0037 (Código nº 54219)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Executados: Agropecuária Konageski Ltda e Outros

 Exequente: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Processo aguardando perícia judicial (fls.54).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72315 Nr: 4630-59.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMF, JACKELINE MICHELS, CRISTIANO VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON PAULA DA SILVA, LUCIANO 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 4630-59.2010.811.0037 (Código nº 72315)

Ação de Indenização Civil c/c Alimentos, Danos Materiais e Morais

Requerentes: Ígor Michels Fellenberg e Outros

 Requeridos: Neilton Paula da Silva e Luciano Carvalho Silva

Vistos em correição permanente.

Determino a pesquisa de endereço do requerido Neilton Paula da Silva 

mediante acesso aos sistemas disponibilizados por convênio e expedição 

de ofícios requisitórios às operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

A questão da pertinência da fixação de astreintes em relação à obrigação 

de pagar quantia certa será analisada após a integralização da relação 

jurídica processual.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106210 Nr: 5251-22.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI EUGÊNIA FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Processo nº 5251-22.2011.811.0037 (Código nº 106210)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Eli Eugênia Flores de Oliveira

 Requerida: Universidade de Cuiabá – Primavera do Leste - UNIC

Vistos em correição permanente.

Conclusão desnecessária. Impulso por ato ordinatório.

Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

independentemente de juízo de admissibilidade, na forma do artigo 1.010, 

§2º, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165737 Nr: 3018-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA FRANCO DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 3702-45.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157715 Nr: 7982-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR FERREIRA DA SILVA, KELLY 

CRISTINA RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138997 Nr: 9676-87.2014.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROMAGNOLI, ADRIANA TIRONI 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:MS 9.523, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:46.256/PR, FABIANE 

TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA TAGLIARI - OAB:14776-A/MS, 

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - OAB:MT/ 18.515, SERGIO LUIZ 

BALBINOT - OAB:42352/PR

 Processo nº 9676-87.2014.811.0037 (Código 138997)

Impugnação ao Valor da Causa

Requerente: Taufick Miguel Chedick

Requeridos: Wilson Romagnoli e Adriana Tironi Romagnoli

Vistos em correição permanente.

Certifique-se quanto a tempestividade do incidente, atentando-se para 

eventual existência de portarias de suspensão do prazo processual 

vigentes à época.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006851-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006851-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 

Vistos. Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do Decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o 

autor não comprovou que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal da requerida. Considerando que o requerente não 

apresentou comprovação da mora da requerida, bem como não efetuou o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de 

mora da devedora, bem como recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos 

termos do artigo 290 e 485, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006845-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. R. (ADVOGADO(A))

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006845-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EUNICE BONFIM 

COSTA Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento 

das custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Outrossim, verifico que o requerente 

atribuiu o valor da causa em R$ 8.108,49 (oito mil, cento e oito reais e 

quarenta e nove centavos), sendo que nas ações fundadas em contratos 

de alienação fiduciária o valor conferido à causa deve corresponder ao 

saldo devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não 

pagas, bem como as vincendas, que neste caso é de R$ 21.267,10 (vinte 

e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos), conforme 

informado na inicial (ID nº 15821735, pág. 02). Nesse sentido: RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes deste 

Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016). 

Deste modo, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para, 

no mesmo prazo, emendar a inicial corrigindo o valor da causa, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 

485, III, ambos do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006846-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006846-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 

Vistos. Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o 

autor não comprovou que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal da requerida. Considerando que o requerente não 

apresentou comprovação da mora da requerida, bem como não efetuou o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de 

mora da devedora, bem como recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos 

termos do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006849-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006849-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 

Vistos. Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do Decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o 

autor não comprovou que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal da requerida. Considerando que o requerente não 

apresentou comprovação da mora da requerida, bem como não efetuou o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de 

mora da devedora, bem como recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos 

termos do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006850-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006850-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 

Vistos. Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do Decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o 

autor não comprovou que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal da requerida. Considerando que o requerente não 

apresentou comprovação da mora da requerida, bem como não efetuou o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de 
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mora da devedora, bem como recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos 

termos do artigo 290 e 485 III, ambos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006843-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SANDRI LONGHI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006802-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006802-73.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ERILIO VIEIRA DE MATOS RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO COM 

PEDIDO DE INDÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada por ERILIO VIEIRA DE MATOS 

em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificados nos 

autos. Alega que o requerido vem efetuando descontos em sua 

aposentadoria via INSS, referente a três empréstimos consignados de nº 

541546526/029, 545646480/029 e 234248796/029, sendo que até o 

momento já foram descontados de sua aposentadoria o total de 42 

parcelas, que somadas perfazem o montante de R$ 798,00 (setecentos e 

noventa e oito reais) referente ao primeiro empréstimo, 47 parcelas no 

valor total de R$ 1.581,08 (um mil, quinhentos e oitenta e um reais e oito 

centavos) referente ao segundo contrato, e 53 parcelas que perfazem o 

total de R$ 886,16 (oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) 

referente ao terceiro empréstimo. Informa que não reconhece os 

empréstimos e que não solicitou ou assinou qualquer contrato com o 

banco requerido. Aduz que, em que pese ter solicitado a cópia do contrato 

de empréstimos através do SAC Corporativo do banco requerido, esta 

nunca lhe foi fornecida. Requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de continuar efetuando os 

descontos dos referidos empréstimos consignados na folha de pagamento 

do autor nos valores de R$ 19,00 (dezenove reais), R$ 33,64 (trinta e três 

reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 16,72 (dezesseis reais e 

setenta e dois centavos), respectivamente. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso 

dos autos, o requerente pleiteia a exclusão dos descontos mensais de 

sua folha de pagamento referentes a empréstimos consignados junto ao 

banco requerido, alegando que desconhece a existência de tais dívidas. 

Conforme entendimento já pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria, 

tratando-se de ação declaratória negativa, deverá ser aplicado o “princípio 

da impossibilidade da prova negativa”, recaindo sobre a demandada o 

ônus de provar a existência do negócio subjacente, demonstrando a 

existência do crédito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 

373, 1º, do Código de processo Civil. Assim, no caso em tela, mostra-se 

inviável atribuir ao demandante o ônus de comprovar que não efetuou 

qualquer contratação como requisito à concessão de tutela, visto que 

implicaria em produção de prova diabólica (prova de fato negativo), sendo 

clara a sua impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. Deste 

modo, em sede de cognição sumária, tendo o requerente alegado a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, e considerando os 

documentos acostados aos autos, em especial o extrato do INSS (Id. 

15764321) que comprova a existência de descontos mensais realizados 

pelo banco requerido em sua folha de pagamento, resta demonstrada a 

verossimilhança das alegações iniciais. Outrossim, verifico que o 

requerente é aposentado, recebendo valor modesto, conforme documento 

de ID. 15764321, o qual possui natureza alimentícia, e por tanto, dispõe de 

maior proteção do Estado. Deste modo, considerando que as parcelas do 

empréstimo consignado vêm sendo descontadas do referido valor, estas 

oferecem claro risco à subsistência do autor, estando presente o perigo 

de dano. Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de 

processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA 

para determinar que o requerido se abstenha de efetuar os descontos 

referentes aos empréstimos consignados discutidos nestes autos na folha 

de pagamento do reclamante, nos valores de R$ 19,00 (dezenove reais), 

R$ 33,64 (trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 16,72 

(dezesseis reais e setenta e dois centavos), sob pena de multa diária, que 

fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Sem prejuízo ao acima exposto e de 

acordo com o artigo 3º, §3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 06/12/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

conciliador, na “sala de conciliação” na sede do Fórum. Cite-se e intime-se 

o banco requerido para comparecer a audiência, constando no mandado 

que este deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente para, querendo, 

manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita em favor 

da parte autora. Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, 

do Código de Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, 

tendo em vista se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as 

identificações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006804-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006804-43.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ERILIO VIEIRA DE MATOS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO COM 

PEDIDO DE INDÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada por ERILIO VIEIRA DE MATOS 

em face de BANCO PAN CONSIGNADO S/A, devidamente qualificados nos 

autos. Alega que o requerido vem efetuando descontos em sua 

aposentadoria via INSS, referente a empréstimo consignado, sendo que 

até o momento já foram descontados de sua aposentadoria o total de 15 

parcelas, que somadas perfazem o montante de R$ 1.184,25 (um mil, 

cento e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) Informa que não 

reconhece o empréstimo e que não solicitou ou assinou qualquer contrato 

com o banco requerido. Aduz que, em que pese ter solicitado a cópia do 

contrato de empréstimos através da ouvidoria, esta nunca lhe foi 

fornecida. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que 

a requerida abstenha-se de continuar efetuando os descontos do 

empréstimo consignado na folha de pagamento do autor no valor de R$ 

78,95 (setenta e oito reais e noventa e cinco centavos). É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso 

dos autos, o requerente pleiteia a exclusão dos descontos mensais no 

valor de R$ 78,95, referentes a empréstimo consignado junto ao banco 

requerido, alegando que desconhece a existência de tal dívida. Conforme 

entendimento já pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria, 

tratando-se de ação declaratória negativa, deverá ser aplicado o “princípio 

da impossibilidade da prova negativa”, recaindo sobre a demandada o 

ônus de provar a existência do negócio subjacente, demonstrando a 

existência do crédito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 

373, 1º do Código de processo Civil. Assim, no caso em tela, mostra-se 

inviável atribuir ao demandante o ônus de comprovar que não efetuou 

qualquer contratação como requisito à concessão de tutela, visto que 

implicaria em produção de prova diabólica (prova de fato negativo), sendo 

clara a sua impossibilidade ou extrema dificuldade de realização. Deste 

modo, em sede de cognição sumária, tendo o requerente alegado a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, e considerando os 

documentos acostados aos autos, em especial o extrato do INSS (Id. 

15765497) que comprova a existência de descontos mensais realizados 

pelo banco requerido em sua folha de pagamento, resta demonstrada a 

verossimilhança das alegações iniciais. Outrossim, verifico que o 

requerente é aposentado, recebendo valor modesto, conforme documento 

de ID. 15765497, o qual possui natureza alimentícia, e por tanto, dispõe de 

maior proteção do Estado. Deste modo, considerando que as parcelas do 

empréstimo consignado vêm sendo descontadas do referido valor, estas 

oferecem claro risco à subsistência do autor, estando presente o perigo 

de dano. Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de 

processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA 

para determinar que o requerido se abstenha de efetuar os descontos 

referentes ao empréstimo consignado discutido nestes autos na folha de 

pagamento do reclamante, no valor e de R$ 78,95 (setenta e oito reais e 

noventa e cinco centavos) sob pena de multa diária, que fixo em R$ 

200,00 (duzentos reais). Sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com 

o artigo 3º, §3º do Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à 

primazia da autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 06/12/2018, às 13h20min, a ser realizada pelo conciliador, na “sala de 

conciliação” na sede do Fórum. Cite-se e intime-se o banco requerido para 

comparecer a audiência, constando no mandado que este deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, 

fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita em favor da parte autora. 

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista 

se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006803-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006803-58.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ERILIO VIEIRA DE MATOS RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO 

COM PEDIDO DE INDÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARSTE ajuizada por ERILIO VIEIRA DE 

MATOS em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Alega que o requerido vem efetuando descontos 

em sua aposentadoria via INSS, referente a empréstimo consignado, 

sendo que até o momento já foram descontados de sua aposentadoria o 

total de 23 parcelas, que somadas perfazem o montante de R$ 5.361,30 

(cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos). Aduz que 

não reconhece o empréstimo e que não solicitou ou assinou qualquer 

contrato com o banco requerido. Requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida abstenha-se de continuar 

efetuando os descontos do empréstimo consignado na folha de 

pagamento do autor no valor de R$ 233,10 (duzentos e trinta e três reais e 

dez centavos). É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. De 

acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em 

Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela 

de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 
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dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, o requerente pleiteia a exclusão dos 

descontos mensais no valor de R$ 233,10, referentes a empréstimo 

consignado junto ao banco requerido, alegando que desconhece a 

existência de tal dívida. Conforme entendimento já pacificado pela doutrina 

e jurisprudência pátria, tratando-se de ação declaratória negativa, deverá 

ser aplicado o “princípio da impossibilidade da prova negativa”, recaindo 

sobre a demandada o ônus de provar a existência do negócio subjacente, 

demonstrando a existência do crédito que se pretende desconstituir, nos 

termos do artigo 373, 1º do Código de processo Civil. Assim, no caso em 

tela, mostra-se inviável atribuir ao demandante o ônus de comprovar que 

não efetuou qualquer contratação como requisito à concessão de tutela, 

visto que implicaria em produção de prova diabólica (prova de fato 

negativo), sendo clara a sua impossibilidade ou extrema dificuldade de 

realização. Deste modo, em sede de cognição sumária, tendo o requerente 

alegado a inexistência da relação jurídica entre as partes, e considerando 

os documentos acostados aos autos, em especial o extrato do INSS (Id. 

15764822) que comprova a existência de descontos mensais realizados 

pelo banco requerido em sua folha de pagamento, resta demonstrada a 

verossimilhança das alegações iniciais. Outrossim, verifico que o 

requerente é aposentado, recebendo valor modesto, conforme documento 

de ID. 15764822, o qual possui natureza alimentícia, e por tanto, dispõe de 

maior proteção do Estado. Deste modo, considerando que as parcelas do 

empréstimo consignado vêm sendo descontadas do referido valor, estas 

oferecem claro risco à subsistência do autor, estando presente o perigo 

de dano. Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de 

processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela 

requerida. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA 

para determinar que o requerido se abstenha de efetuar os descontos 

referentes ao empréstimo consignado discutido nestes autos na folha de 

pagamento do reclamante, no valor e de R$ 233,10 (duzentos e trinta e 

três reais e dez centavos), sob pena de multa diária, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Sem prejuízo ao acima exposto e de acordo 

com o artigo 3º, §3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 06/12/2018, às 13h40min, a ser realizada pelo 

conciliador, na “sala de conciliação” na sede do Fórum. Cite-se e intime-se 

o banco requerido para comparecer a audiência, constando no mandado 

que este deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, 

fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de 

Processo Civil. Defiro pedido de justiça gratuita em favor da parte autora. 

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista 

se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

CAROLINA VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

ROBERTO CESAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES DA SILVA 34122575249 (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001430-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE LONGHI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002258-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002103-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004837-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANY MARIA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço da parte requerida , no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154540 Nr: 6535-26.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12.726 / MT, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA - 

OAB:MT 22436
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora informar 

a localização do veículo para expedição do mandado de penhora e 

avaliação ,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71658 Nr: 3973-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME, ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS, RENILCE GONÇALVES 

LEITE MEDRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, VALTERCIO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

esclarecer em qual dos endereços de fls. 159/160 é para ser expedido o 

mandado de citação, uma vez a diligência de fls. 163, pertence a zona 

rural , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123454 Nr: 6010-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47244 Nr: 2676-80.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS-ICEEI, ASF, JGDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora/requerida para comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado, no prazo de 10 dias. Oriento os senhores advogados para 

que apresentem o pagamento da diligência do oficial de justiça no momento 

do requerimento das intimações por mandado, para facilitar os trabalhos 

desta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11613 Nr: 566-55.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CLINIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 

3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69123 Nr: 1431-29.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMITRI KUZMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 1431-29.2010.811.0037 (Código 69123)

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Após, aguarde-se a realização da perícia designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29548 Nr: 1865-28.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BUENO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, 

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 4238-95.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUTIN FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUIZ ROBERTO RECH - OAB:PR-14.393, MARA 

CLAUDIA DIB DE LIMA - OAB:29584/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71260 Nr: 3574-88.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:3485-TO, Jober Seidenfus - OAB:13988B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113678 Nr: 4049-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158743 Nr: 8469-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO SILVA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174235 Nr: 7534-42.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TOLEDO E REGIÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARTINS VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:PR/ 27.171, VALTER SCARPIN - OAB:6751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108802 Nr: 7991-50.2011.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANGELO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, DANIA MARIA RIZZO - OAB:13649/PR, MARIA EUGENIA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRICULO N° 1986 DO 

CRI DE PRIMAVERA DO LESTE, SE ENCONTRA JUNTADA NOS AUTOS 

NAS P. 209/210, DESDE A DATA 23/08/2018.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137760 Nr: 8858-38.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR/ 46353, CASSIANO LUIZ IURK - OAB:PR 27.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8858-38.2014.811.0037 (Código 137760)

Vistos.

Sobre os embargos de declaração de fls. 1193/1194, diga a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46630 Nr: 2058-38.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO TRESI, CONSTRUTORA TRIUNFO 

S/A, SANEOESTE-CONSTRUÇÕES CENTRO OESTE LTDA, ENCOMIND 

ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, TRES IRMÃOS ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR/ 46353, DIONÍSIO NEVES DE SOUZA FILHO - OAB:3646/MT, 

FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI 

- OAB:3065

 Processo nº 2058-38.2007.811.0037 (Código 46630)

Vistos.

Cumpra-se o despacho anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162446 Nr: 1441-63.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA EICKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1441-63.2016.811.0037 (Código 162446)
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Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161684 Nr: 1119-43.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEY DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Processo nº: 1119-43.2016.811.0037 (Código 161684)

Vistos.

Ante o teor das manifestações das partes às fls. 22/24, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela Contadoria do Juízo à fl. 21.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 21.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156098 Nr: 7224-70.2015.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7224-70.2015.811.0037 (Código 156098)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução em apenso, conforme 

determinado anteriormente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 2444-92.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2444-92.2012.811.0037 (Código 111990)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64208 Nr: 3993-45.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEILSON DA SILVA ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº: 3993-45.2009.811.0037 (Código 64208)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 
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intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108370 Nr: 7537-70.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR/37880, ROGERIO SCHUSTER JR. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 Processo nº 7537-70.2011.811.0037 (Código 108370)

Vistos.

Cumpra-se o despacho anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110560 Nr: 881-63.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIUNA KAMAYURA, FELIPE BERNARDO BRANCO 

KAMAYURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Processo nº: 881-63.2012.811.0037 (Código 110560)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca do ofício retro, bem como sobre o interesse em produzir outras 

provas.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105736 Nr: 4770-59.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR/37880, ROGERIO SCHUSTER JR. - OAB:

 Processo nº 4770-59.2011.811.0037 (Código 105736)

Vistos.

Encaminhem-se as informações prestadas à Excelentíssima Sra. Dra. 

Relatora.

 Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do recurso interposto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128528 Nr: 1428-35.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA BALBINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº 1428-35.2014.811.0037 (Código 128528)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 162/166, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129860 Nr: 2617-48.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2617-48.2014.811.0037 (Código 129860)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.
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Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 4930-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEON MANOEL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 4930-55.2009.811.0037 (Código 65192)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 356/359, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 214637 Nr: 6352-50.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES JOSE DIERINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BAMBINI - OAB:RS 88477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6352-50.2018.811.0037 (Código 214637)

Vistos.

Proceda-se ao apensamento dos autos aos de nº 10119-67.2016 (Código 

178997).

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 215179 Nr: 6634-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR GOMES DE ARAUJO, JANE PAZ MARTINS, 

JOSÉ MARQUES MEDRADO, ROSALINA MARTINS REZENDE, LUCIMAR DA 

SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6634-88.2018.811.0037 (Código 215179)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento/liquidação de sentença deve ser distribuído diretamente no 

PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento/liquidação de 

sentença deste processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133785 Nr: 5837-54.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR GOMES DE ARAUJO, JANE PAZ MARTINS, 

JOSÉ MARQUES MEDRADO, ROSALINA MARTINS REZENDE, LUCIMAR DA 

SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5837-54.2014.811.0037 (Código 133785)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177863 Nr: 9516-91.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPAGEM DE PNEUS JAGUAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:SP/14179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9516-91.2016.811.0037 (Código 177863)

Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para garantir a execução, conforme 

determinado no despacho de fl. 77.

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 198 de 824



Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48116 Nr: 3465-79.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA, EZILIETE DI DOMENICO, JOSÉ CARLOS 

FUGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 3465-79.2007.811.0037 (Código 48116)Vistos.Defiro o 

pedido de penhora on line.Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, 

a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD.Consigno, no entanto, que a restrição 

incluída deverá ser de transferência, visto que o bloqueio de circulação 

consiste em medida gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no 

caso concreto, o envolvimento de legislação administrativa de trânsito, 

ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à 

segurança pública, situações estas excepcionais, as quais não verifico no 

presente caso.Neste sentido, cita-se jurisprudência (...) .Proceda-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome do 

requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135066 Nr: 6838-74.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIO GOUVEIA DE SOUZA, HELENICE DA SILVA 

GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/207, impulsiono este 

com a finalidade de intimar a parte requerida da data de audiência 

designada para o dia 05/02/2019 às 13:30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177627 Nr: 9399-03.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. ALVES CONVENIENCIAS LTDA, ROSENI 

APARECIDA ALVES, ROSANGELA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para 

RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário objeto da CDA nº 

20144968 (fl. 05) e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

processo executivo em relação a ele, nos termos do artigo 487, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a excepta/exequente ao pagamento 

de honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, do Código de 

Processo Civil, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito 

constante da execução fiscal.Dispensado o reexame necessário (artigo 

496, §3º, II, do Código de Processo Civil).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177627 Nr: 9399-03.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. ALVES CONVENIENCIAS LTDA, ROSENI 

APARECIDA ALVES, ROSANGELA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Processo nº: 9399-03.2016.811.0037 (Código 177627)

Vistos em correição.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 07/15, diga a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168985 Nr: 4724-94.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ROSA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167048 Nr: 3720-22.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165037 Nr: 2691-34.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ASSIS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163651 Nr: 2051-31.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA SILVA MARQUES MORAIS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146690 Nr: 2869-17.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EMYDIO SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131988 Nr: 4387-76.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIO VILELA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149319 Nr: 4025-40.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA RODRIGUES SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135671 Nr: 7303-83.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118021 Nr: 364-24.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175685 Nr: 8361-53.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEL PRE MOLDADOS LTDA EPP, SANTO 

ANGELO TIBOLA, MARILENE GUILHERME DOS SANTOS, MARIA ELIANE 

RODRIGUES TIBOLA, WANDERSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE STATES NIEBISCH - 

OAB:24161-O/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

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

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido vertido na exceção de pré-executividade para 

RECONHECER à ilegitimidade passiva dos excipientes apenas em relação 

aos créditos tributários posteriores a retirada destes do quadro social da 

empresa, no ano de 2008.Condeno o excipiente ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, 
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pois incabíveis na espécie (STJ, EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, 

AgRg no REsp 1.196.651/MG, 30/11/2011).Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 25 de 

setembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46137 Nr: 1593-29.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE 

ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 1593-29.2007.811.0037 (Código 46137)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte executada para que comprove a 

existência de parcelamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, vista dos autos à parte exequente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119678 Nr: 2116-31.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais.Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem pagos pelos executados 

em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do 

Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras e restrições existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 728-59.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175685 Nr: 8361-53.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEL PRE MOLDADOS LTDA EPP, SANTO 

ANGELO TIBOLA, MARILENE GUILHERME DOS SANTOS, MARIA ELIANE 

RODRIGUES TIBOLA, WANDERSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE STATES NIEBISCH - 

OAB:24161-O/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 Vistos em correição.

Sobre a exceção de pré-executividade, diga a parte exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 728-59.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela parte executada.Fixo honorários advocatícios em 10% 

do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011118-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO (ADVOGADO(A))

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (REQUERENTE)

Bruno Ribeiro da Costa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011118-78.2016.8.11.0037 REQUERENTE: IVANETE 

RODRIGUES DA COSTA RAPACHI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, Nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1.023, 

§2º, do Código de Processo Civil, intimem-se o(s) embargado(s) para, 

querendo, manifestar(em)-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006783-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006783-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZILDA CORDEIRO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Zilda Cordeiro da Silva Ferreira em face de 

Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2019, às 15h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a reclamante recebeu notificação de débito no dia 27/08/2018, no 

valor de R$715,23(setecentos e quinze reais e vinte e três centavos), 

tendo, ainda, cancelado a linha telefônica. Posteriormente, a reclamante 

solicitou uma consulta de balcão aos serviços de proteção ao crédito e foi 

constatado a existência da restrição em seu nome no valor de 

R$841,45(oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavo), 

vinculado ao contrato n°0295022734, incluso em 13/10/2017. Afirma que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida que tenha dado 

origem ao débito. Assim, a autora solicitou o suposto contrato da 

prestação de serviços por intermédio do Procon e verificou que as 

assinaturas são incompatíveis. Relata ainda que o endereço do suposto 

contrato não condiz com a realidade, posto que o contrato aponta o 

endereço na Rua Pingo, n°124, Bairro Poncho Verde, quando na verdade 

a reclamante reside no endereço Avenida Belo Horizonte, n°835, Bairro 

Centro Leste. Por fim, a autora requer através da antecipação de tutela de 

urgência a imediata exclusão da restrição de seu nome perante os órgãos 

de restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. 

A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Protocolo de Reclamação do Procon (id. n°15739368), Termo de Adesão e 

Contrato (id. n°15739370), Contrato de Locação não Residencial(id. 

n°15739371), Extrato da negativação do Serasa(id. n°15739372), e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. De início, consigno 

que a autora reside no endereço Avenida Belo Horizonte n°835, Primavera 

do Leste/MT, desde a data de 03 de maio de 2007. No entanto, o suposto 

contrato foi firmado na data de 25 de novembro de 2016, cujo endereço na 

rua Pingo, n°124, Bairro Poncho Verde, Primavera do Leste/MT. A 

reclamante registrou Boletim de Ocorrência na data de 21/09/2015 no qual 

informa que utilizaram seus dados pessoais para a obtenção de contrato 

de prestação de serviços com a reclamada sem seu prévio conhecimento. 

Cabe registrar que a restrição da negativação em seu nome ocorreu em 

13/10/2017, com vencimento em 10/06/2017, vinculado ao contrato 

n°0295022734. Assim, o dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se 

verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - 

CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome 

de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que 

estão sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente nega relação 

jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado origem ao débito, 

onde afirma que não possui qualquer vinculo contratual com a mesma. No 

que tange ao perigo da demora, é este patente, visto que a negativação 

produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas 

atividades profissionais e também os atos da vida civil no que tange à 

obtenção de qualquer crédito. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Zilda Cordeiro da Silva Ferreira, 

portadora do CPF 276.084.841-87 e RG 1126646 SSP/GO, contrato 

n°0295022734, no valor de R$841,45(...) dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciado a exclusão da 

negativação através da Secretaria Judiciária por intermédio do Sistema 

Serasajud. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 08 de outubro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANIO EVANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

1004623-06.2017.8.11.0037 Valor da causa: $22,762.22 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANIO EVANDRO DA SILVA Endereço: RUA ERMA BARALDI, 265, 

JARDIM PROGRESSO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA 

PIRACICABA, 808, ESQUINA COM A RUA MARINGA, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMANDO(A): _____ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 
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expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANIO EVANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

1004623-06.2017.8.11.0037 Valor da causa: $22,762.22 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANIO EVANDRO DA SILVA Endereço: RUA ERMA BARALDI, 265, 

JARDIM PROGRESSO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA 

PIRACICABA, 808, ESQUINA COM A RUA MARINGA, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMANDO(A): JANIO 

EVANDRO DA SILVA Endereço: RUA ERMA BARALDI, 265, JARDIM 

PROGRESSO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DIAS PORTILHO (REQUERENTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

1004286-17.2017.8.11.0037 Valor da causa: $6,888.87 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: STEFANY DIAS PORTILHO Endereço: RUA HERMES DA FONSECA, 

46, CRISTO REI, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: AVENIDA PAULO 

CEZAR PEREIRA ARANDA, 448, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 INTIMANDO(A): STEFANY DIAS PORTILHO Endereço: 

RUA HERMES DA FONSECA, 46, CRISTO REI, PRIMAVERA DO LESTE - MT 

- CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DIAS PORTILHO (REQUERENTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

1004286-17.2017.8.11.0037 Valor da causa: $6,888.87 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: STEFANY DIAS PORTILHO Endereço: RUA HERMES DA FONSECA, 

46, CRISTO REI, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: AVENIDA PAULO 

CEZAR PEREIRA ARANDA, 448, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 INTIMANDO(A): UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULO CEZAR PEREIRA ARANDA, 448, JARDIM 

RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 12:30 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011565-42.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO RODRIGUES DUTRA (REQUERENTE)

WELTON ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

LEONARDO JOSE DE AQUINO (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO 8011565-42.2011.811.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, impulsionando o feito, para intimar o advogado da parte 

requerente para juntar nos autos procuração com poderes para 

levantamento de valores (receber e dar quitação), conforme determinado 

na sentença proferida nos autos. Primavera do Leste-MT., 10 de outubro 

de 2018 Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011867-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

8011867-95.2016.8.11.0037 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA 

Endereço: Rua ARROIO, 755, CASA 02, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

INTIMANDO(A): TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida GETULIO 

VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 11:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011867-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 8011867-95.2016.8.11.0037 Valor da causa: 

$20,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA Endereço: Rua ARROIO, 755, CASA 

02, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida GETULIO 

VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA 

Endereço: Rua ARROIO, 755, CASA 02, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 11:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 
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quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006242-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DOMINGAS DE MATOS (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

1006242-68.2017.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: GERALDA DOMINGAS DE MATOS Endereço: 

AV. FLORIANÓPOLIS, 2858, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): GERALDA 

DOMINGAS DE MATOS Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS, 2858, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006242-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DOMINGAS DE MATOS (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1006242-68.2017.8.11.0037 Valor da causa: 

$15,760.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GERALDA 

DOMINGAS DE MATOS Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS, 2858, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

INTIMANDO(A): VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 
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designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

1006277-28.2017.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: FABIANO ALVAREZ DA SILVA Endereço: rua 

pinheiros, 3022, qd 44, lt 01, primavera, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): FABIANO 

ALVAREZ DA SILVA Endereço: Rua pinheiros, 3022, qd 44, lt 01, 

Primavera, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))
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FABIANO ALVAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO n. 

1006277-28.2017.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: FABIANO ALVAREZ DA SILVA Endereço: rua 

pinheiros, 3022, qd 44, lt 01, primavera, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005597-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA (REQUERIDO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1005597-43.2017.8.11.0037 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME Endereço: Rua Manaus, 415, 

Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA Endereço: ROD 

BR 364 KM 07, s/n, Distrito Industrial, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 INTIMANDO(A): POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA 

LTDA Endereço: ROD BR 364 KM 07, s/n, Distrito Industrial, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 14:30 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 208 de 824



acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005597-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA (REQUERIDO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1005597-43.2017.8.11.0037 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME Endereço: Rua Manaus, 415, 

Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA Endereço: ROD 

BR 364 KM 07, s/n, Distrito Industrial, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 INTIMANDO(A): A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME Endereço: 

Rua Manaus, 415, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1006402-93.2017.8.11.0037 Valor da causa: $300.54 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN Endereço: Rua Araticun, 

Apto 02, Quadra 72, Lote 15, Primavera III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): GLEYSON MENDES MARTINS 

QUINAN Endereço: Rua Araticun, Apto 02, Quadra 72, Lote 15, Primavera 

III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 
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audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1006402-93.2017.8.11.0037 Valor da causa: $300.54 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GLEYSON MENDES MARTINS QUINAN Endereço: Rua Araticun, 

Apto 02, Quadra 72, Lote 15, Primavera III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

VERONICA NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1006458-29.2017.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
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(436) POLO ATIVO: Nome: VERONICA NASCIMENTO GOMES Endereço: 

RUA CASTRO ALVES, 769, CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): 

VERONICA NASCIMENTO GOMES Endereço: RUA CASTRO ALVES, 769, 

CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 15:30 As partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006458-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

VERONICA NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1006458-29.2017.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: VERONICA NASCIMENTO GOMES Endereço: 

RUA CASTRO ALVES, 769, CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 15:30 As partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 
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domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RIBEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALERIO PROCESSO n. 

1006395-04.2017.8.11.0037 Valor da causa: $252.50 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: TALITA RIBEIRO FERNANDES Endereço: RUA PRESIDENTE 

KENEDDY, 87, COSTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006395-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RIBEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1006395-04.2017.8.11.0037 Valor da causa: $252.50 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: TALITA RIBEIRO FERNANDES Endereço: RUA PRESIDENTE 

KENEDDY, 87, COSTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): TALITA 

RIBEIRO FERNANDES Endereço: RUA PRESIDENTE KENEDDY, 87, 

COSTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 
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para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000024-87.2018.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR Endereço: 

RUA BOLICHO, 177, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): 

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR Endereço: RUA BOLICHO, 177, 

PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-87.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000024-87.2018.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR Endereço: 

RUA BOLICHO, 177, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000022-20.2018.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR Endereço: 

RUA BOLICHO, 177, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): ELIZANGELA 

DA SILVA SALVADOR Endereço: RUA BOLICHO, 177, PONCHO VERDE, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 17:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000022-20.2018.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELIZANGELA DA SILVA SALVADOR Endereço: 

RUA BOLICHO, 177, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 INTIMANDO(A): VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 26/11/2018 Hora: 17:00 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000089-82.2018.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO 

Endereço: dorival martins, 343, poncho verde, PRIMAVERA DO LESTE - MT 

- CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 18:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 
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CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 

1000089-82.2018.8.11.0037 Valor da causa: $15,760.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO 

Endereço: dorival martins, 343, poncho verde, PRIMAVERA DO LESTE - MT 

- CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 INTIMANDO(A): 

TEODORO MANOEL DO NASCIMENTO NETO Endereço: Dorival Martins, 

343, Poncho Verde, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Vespertino Data: 

26/11/2018 Hora: 18:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PRIMAVERA DO LESTE, 

10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 167725 Nr: 4057-11.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO PEREIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Nesta data, INTIMO o advogado da parte querelante Adalton Pereira da 
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Fonseca, Dr João Batista Camargo da Silva, OAB-MT. 19.307-0, de todo o 

teor da sentença proferida nos autos no dia 27 de setembro de 2018, fls 

31/32, e gerada no sistema apolo onde pode ser visualizada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006339-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES (ADVOGADO(A))

CREUZA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006339-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CREUZA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Creuza Aparecida de Souza Tavares em face de 

Club Mais Administradora de Cartões LTDA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 19/02/2019, às 10h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que a reclamante possui vinculo contratual odontológico 

com a reclamada, contratado por intermédio da empresa Lojas Avenidas 

LTDA. Aponta que foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em virtude da negativação no valor de 

R$111,55(cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), com 

vencimento em 15/10/2017 e incluso na data de 24/11/2017. A reclamante 

informa que desconhece o débito em comento e declara que adimpliu 

todas as faturas tempestivamente. Por fim, a reclamante pretende através 

da antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão na negativação, 

até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da Negativação SCPC 

(id. n°15355095) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A reclamante afirma que possui vinculo contratual com a reclamada, 

no entanto, não informa quando iniciou referido vinculo jurídico. Também 

aponta que adimpliu todas as faturas tempestivamente, contudo, indicou 

nos autos apenas uma fatura com vencimento em 15/12/2017, no valor de 

R$187,82(cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos). O dano 

potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Além disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a 

discussão da dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não 

existe ainda a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do 

débito impede a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim 

ementado: PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como 

assentir seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no 

SPC, a respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a reclamada não 

lega relação jurídica com a reclamada, apenas aponta que adimpliu todas 

as faturas tempestivamente. No que tange ao perigo da demora, é este 

patente, visto que a negativação produz dano efetivo a imagem de 

qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e também os 

atos da vida civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. Não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte reclamante Creuza Aparecida de 

Souza, portadora do CPF 892.818.881-49 e RG 11811617 SSP/MT, no 

valor de R$111,55(...) dos órgãos de cadastro e inadimplentes(SCPC) e 

demais órgãos de restrição de crédito, devendo ser requisitado a 

providência diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição 

ao crédito. Primavera do Leste-MT, 10 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011984-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

ODILON PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011984-23.2015.8.11.0037 Reclamante: ODILON PEREIRA DA ROSA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, pleiteando a necessidade de 

dispensar o medicamento Xarelto 15mg (princípio ativo Rivaroxabana), 

pelo tempo que for necessário, de acordo com a prescrição médica. 

Liminar deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso aduzindo 

impossibilidade de escolha da marca comercial, impertinência da aplicação 

da multa diária, ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito 

postulado. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

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

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 
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prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, não houve nos autos 

prova de ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender 

ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a pretensão deduzida em 

juízo é razoável porque a parte reclamante busca preservar a dignidade 

humana que é consequência da própria existência do homem. Sobre o 

assunto, defendendo que a determinação de promoção à saúde do 

cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio da reserva do 

possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento de remédios 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, 

do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar a parte reclamada a dispensar o medicamento 

pleiteado pelo tempo que se fizer necessário, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido de fornecimento. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 09 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 09 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210428 Nr: 4292-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE DA SILVA BUCK, RAUL LOPES 

NASCIMENTO, JOSIMAR DA SILVA, ADERSON FRANÇA SOUZA, 

FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 16.944/B, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 .Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho as prisões 

preventivas dos acusados KARINE DA SILVA BUCK, RAUL LOPES DO 

NASCIMENTO e JOSIMAR DA SILVA e, em consequência, indefiro os 

pedidos formulados.Quanto à comunicação extraoficial do óbito do 

acusado Anderson França Souza (fl. 674), aguardo a juntada da certidão 

de óbito para que seja analisada a extinção de sua punibilidade.Por fim, 

intime-se a defesa do acusada Karine da Silva Buck, para apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta à acusação, após, tornem conclusos 

para análise.Intimem-se e se Cumpra.Primavera do Leste, 08 de outubro de 

2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208793 Nr: 3614-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES, 

WEVERTON REGES RODRIGUES LOPES, ROBSON CUSTÓDIO MOURA, 

RAFAEL VINÍCIUS SANTOS CARDOSO, LOURACY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O

 Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela denunciada Louracy 

Rodrigues da Silva, e mantenho o recebimento da denúncia pela decisão 

de fls. 186/188.Sem prejuízo, não verificadas as hipóteses do art. 397 do 

CPP, designo audiência de instrução para 28/11/2018 às 13h00min, onde 
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serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e 

o(a) acusado(a).Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143493 Nr: 1401-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 143493

Vistos, etc.

Diante do quanto aduzido pelo Ministério Público retro, designo audiência 

para proposta de Suspensão Condicional do Processo para o dia 

28/11/2016 às 10:15 horas.

Intime-se.

Primavera do Leste, 29 de agosto de 2016.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 193750 Nr: 6191-31.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SIMONE CARNIVALI, EDNA MARIA CARNIVALI, LUIZ 

CARNIVALI, SERGIO HENRIQUE CARNIVALI, MARCIA REGINA CARNIVALI 

SCHUHMACHER, ODAIR ROBERTO CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6191-31.2018.811.0040 – Código: 193750

Tendo em vista o despacho de fls. 22, bem como a decisão do e. 

Presidente do Tribunal de Justiça/MT de fls. 27, autorizando a restituição 

do valor devido a requerente, arquive os autos procedendo as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 08 de outubro de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

 Juiz Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 193389 Nr: 5996-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, HSP, JMSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6314-29.2018.811.0040 – Código nº. 194006

 Trata-se de Pedido para Retificação de Registro Público interposto por 

Heitor Schevinski Pinho, representado por seus genitores José Martins 

Stieven Pinho e Aline Schevinski Pinho, com o objetivo de retificar o 

assento de nascimento, a fim de que seja acrescido ao nome o prenome 

José, sendo necessária via judicial para possível inserção.

 Originalmente distribuída a demanda à 2ª Vara Cível da Comarca, o D. 

Magistrado declinou da competência em favor da Diretoria do Foro, nos 

termos da decisão lançada na fl. 25.

Às fls. 29, foi determinado que os autos aguarda-se resposta do Conflito 

de Competência suscitado ao E. Tribunal de Justiça nos autos código 

194006, tendo a decisão acostada às fls. 31/32, atribuindo a competência 

para processar e julgar o presente feito o Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT.

 Diante o exposto, determino a redistribuição do presente feito ao Juízo da 

2ª vara cível desta comarca, nos termos do artigo 292 da CNGC e artigo 

51, inciso VI, do COJE de Mato Grosso.

 Intime-se e cumpra-se com celeridade.

 Sorriso/MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003762-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (AUTOR(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

 

CERTIDÃO 1003762-45.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

CLEITON JULIANO KOLING (EXECUTADO)

 

1000590-27.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e 

dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a intimação 

do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line realizada 

nos presentes autos, nos valores de R$ 29,00; R$ 90,06; R$ 13.437; R$ 

428,97. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 

Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, PARA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA PENHORA ON LINE 

REALIZADA NOS AUTOS. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001702-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

 

1001702-31.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e 

dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a intimação 

do Exequente, na pessoa de seu procurador, da penhora on line realizada 
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nos presentes autos, nos valores de R$ 29,00; R$ 90,06; R$ 13.437; R$ 

428,97. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 

Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, PARA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005392-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE MELO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEILDO MARIA MARTINS (REQUERIDO)

SANDRA MARISA PAIN (REQUERIDO)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1005392-05.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000277-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (AUTOR(A))

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

Processo nº: 1000277-66.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004618-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANAROLINO GARCIAS DE VARGAS (REQUERENTE)

CARLOS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ANTONIO MOOS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1004618-38.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

DEVOLUÇÃO DA CP, SEM CUMPRIMENTO. Sorriso/MT, 10 de outubro de 

2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003062-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

FELIPE MEES NICOLODI (RÉU)

 

Processo nº: 1003062-98.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002001-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO ARAUJO KROETZ (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER (ADVOGADO(A))

RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (RÉU)

 

1002001-42.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito. 

2018-10-10

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEDIN (REQUERIDO)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

1000112-53.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005345-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO (ADVOGADO(A))

GIZELI ARTMANN KUHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSIO KUHN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005345-31.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante da certidão de id. 

15713604, DETERMINO seja procedido novamente a inserção do termo de 

audiência. No mais, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de Março de 2019, às 15h30min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193174 Nr: 5890-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

 PARTE AUTORA: FABÍOLA PEREIRA MORAIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, RENAN DE SOUZA CAMPOS - OAB:14455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE a autora e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193173 Nr: 5889-02.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ RODRIGUES DA MATA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, RENAN DE SOUZA CAMPOS - OAB:14455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124825 Nr: 2265-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTTI FIORI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS DE ALMEIDA ZULIM (ZULIN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ESTEVES ALVES 

FERREIRA - OAB:33279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2265-47.2015.811.0040 – Código Apolo: 124825.

 Vistos etc.

 A parte autora requer a concessão da AJG ao argumento que se 

encontra inativa desde 2014.

 Entretanto, considerando que se trata tão somente de pagamento de 

diligência, cujo valor é ínfimo (R$ 35,00), aliado ao fato de que a inatividade 

da empresa decorre desde o ano de 2014, o INDEFERIMENTO do pleito de 

AJG é medida que se impõe.

 Desta feita, CONCEDO prazo impreterível de 10 (dez) dias para que a 

parte exequente comprove o pagamento da diligência, sob pena de 

extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 2884-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 dias, tendo em vista a penhora 

on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 5151-68.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URDS, FAF, AMBDS, JMF, CMHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV-CALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/O, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8500/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30324 Nr: 4729-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, VAGNER POLO, SILVIA MELONI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002248-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO ZAHN (EXECUTADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002248-23.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA EXECUTADO: MARCIO ANTONIO ZAHN 

Vistos etc. Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio 
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de valores junto ao BACENJUD. Desta feita, PROCEDO à operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos. Sendo exitosa a 

penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do 

Código de Processo Civil. Sem prejuízo, DEFIRO a inserção do nome/CPF 

do executado junto aos órgãos de negativação, devendo a Secretaria da 

Vara proceder através do Sistema SERASAJUD. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005779-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO DALASEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIBERT MARTELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005779-83.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005883-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (ADVOGADO(A))

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN PABLO PRESTES COOKE (EXECUTADO)

GRAZIELLI DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

RICARDO LUIZ MATEVI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005883-75.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a exordial está endereçada ao Juizado Especial desta 

Comarca, tendo sido distribuída a este juízo equivocadamente pelo Sistema 

PJE, razão pela qual DETERMINO a redistribuição do presente feito ao 

Juízo Competente. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005878-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

CLEANE DE MELO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO (REQUERIDO)

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HILDES DE OLIVEIRA E SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005878-53.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 20 de Março de 2019, às 16h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005875-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005875-98.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005871-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEILSON DE LIMA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005871-61.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (artigo 189, II, CPC). DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. CITE-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EFETUE o pagamento do valor indicado na exordial, 

sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

CPC. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do CPC), sem 

prejuízo da expedição do mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005930-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE BOAVA BRAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Batista de Oliveira e Silva (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005930-49.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. ANOTE-SE. Quanto ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios, uma vez comprovada à relação de parentesco, tal pedido 

deve ser DEFERIDO. Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos 

reais ganhos da parte requerida, ARBITRO os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, atualmente 

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

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

final da causa. Relativamente ao pedido de guarda provisória, postergo a 

análise para após a realização do estudo psicossocial, o qual deverá ser 

realizado pela equipe técnica forense, no prazo de 30 (trinta) dias. No 

mais, considerando que a parte autora indicou expressamente na exordial 

seu desinteresse na autocomposição, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do interesse na realização da audiência a ser 

agendada pela Secretaria da Vara, no prazo estabelecido no artigo 334, § 

5º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005938-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

JULIETE BARROS (REQUERENTE)
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VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005938-26.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005949-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTO HILLESHEIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005949-55.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005917-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005917-50.2018.811.0040 Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Cumprido 

o ato deprecado, proceda-se na forma prevista no § 13 e seguintes do art. 

101 da Lei nº 13.043/2014 que alterou o Decreto-Lei nº 911/69. Decorrido 

o prazo de 15 (quinze) dias sem qualquer requerimento, arquive-se o 

presente pedido. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003646-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERI MARCOS DALMASO (REQUERENTE)

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO (REQUERENTE)

ALMERI DALMASO (REQUERENTE)

SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO (REQUERENTE)

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO (REQUERENTE)

CLAUDETE IRONI DALMASO (REQUERENTE)

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DALMASO (REQUERENTE)

ALISSON LUIZ DALMASO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003646-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ALMERI DALMASO, CLAUDETE IRONI DALMASO, ALDERI MARCOS 

DALMASO, SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO, ALISSON LUIZ 

DALMASO, DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO, ALESSANDRO 

DALMASO, GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO REQUERIDO: NIDERA 

SEMENTES LTDA. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração, 

pretendendo os embargantes a análise de premissa, na qual alegam que 

houve omissão na decisão proferida em ID. 15585004 quanto ao 

oferecimento de caução, qual seja imóvel objeto da Matrícula nº 16.779 do 

Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Direto ao mérito, no que tange a alegação dos embargantes 

quanto a omissão na decisão que condicionou a concessão da tutela de 

urgência ao depósito judicial das parcelas discutidas, verifico que, de fato, 

a referida decisão deixou de apreciar o oferecimento de bem imóvel 

indicado na inicial como caução para garantia do juízo, razão pela qual 

passo a examiná-la. Pois bem, inicialmente convém destacar que a análise 

de caução encontra lugar na margem de discricionariedade concedida ao 

julgador. Firme neste entendimento, ao ver desta magistrada, o bem imóvel 

ofertado pelos embargantes não atende satisfatoriamente a garantia do 

juízo tal qual o depósito judicial das parcelas conforme já determinado, 

razão pela qual REJEITO o bem imóvel ofertado, MANTENDO A 

DETERMINAÇÃO ANTERIOR. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, lhes 

dando PROVIMENTO, fazendo constar na decisão de ID. 15585004 as 

análises e deliberações aqui enfrentadas. No mais, mantenho a decisão 

em sua integralidade. Às providências. Sorriso/MT., 10 de Outubro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004856-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

MARIO MONTEIRO DE LIMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EMBARGADO)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004856-57.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: MARIO MONTEIRO DE LIMA EMBARGADO: VALDIR DA 

SILVA, NADIR DA SILVA, NAIDE DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração ofertados por MARIO MONTEIRO DE LIMA em 

face da decisão proferida em Id. 15490541, alegando que a mesma 

contém omissão pugnando pela reanálise do pedido de tutela de urgência 

subsidiário (fls. 183-189). É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece 

que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. In casu, analisando 

os argumentos lançados pelo embargante, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que é 

cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a 

modificação do teor da decisão prolatada. Ademais, segundo o 

entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias, a decisão 

proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode 

modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for consequência da 

correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do 

que afirma o embargante, não vislumbro a omissão apontada, já que a 

decisão analisou o pedido subsidiário de tutela de urgência juntamente 

com o primordial. Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não 
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concordando a parte com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, 

deve valer-se do recurso adequado, sendo descabidos os embargos de 

declaração. Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos, todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o 

decisum embargado em seus exatos termos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 10 de Outubro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000047-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ciente, nesta data, da v. 

decisão proferida no AI n. 1011335-89.2018.8.11.0000. CUMPRA-SE na 

forma determinada No que pertine às informações requisitadas, segue 

ofício anexo, o qual deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria 

da Segunda Câmara de Direito Privado via Malote Digital. Após a 

apresentação de impugnação, façam-me os autos conclusos. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002922-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

WANESSA ZAGNER GONCALVES (REQUERENTE)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

WANESSA ZAGNER GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002922-64.2018.8.11.0040. Vistos etc. PROSSIGA no 

cumprimento da missiva, expedindo-se o necessário à penhora dos bens 

indicados pelo exequente em id. 15089625. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004796-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004796-84.2018.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a suspensão 

formulada em id. 15658202. ANOTE-SE. Decorrido o prazo, INTIME-SE a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005904-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leandro Viana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005904-51.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 15817456, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004330-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BARBOSA FERNANDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004330-90.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004377-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AMARO CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004377-64.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE EDUARDA KELM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1004378-49.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005756-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. C. (AUTOR(A))

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

P. B. N. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. T. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 30/10/2018 às 09h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005121-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DIVINO PEREIRA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO LEGAL,

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005814-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. T. (REQUERENTE)

A. G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. F. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 13/11/2018 às 08h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005761-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do Oficial de Justiça no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005858-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO AFONSO (REQUERIDO)

REGIANE CARLOTTO SANTOS AFONSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21600 Nr: 1816-75.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON FERMINO 

LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR - OAB:24787/B, 

NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, MÁRIO 

EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, SERGIO PINHEIRO MARCAL - 

OAB:91370/SP

 CERTIFICO e dou fé que os presentes autos foram retirados em carga na 

data de 05/10/2018 e foram devolvidos na data de 08/10/2018, portanto, 

dentro do prazo para o denunciado à lide BAYER CROPSCIENCE LTDA, 

contrarrazoar, prejudicando assim o prazo deste último. Desta forma, 

procedo a intimação da parte Bayer Cropscience Ltda para, querendo, 

apresentar suas contrarrazões no prazo legal, a partir da publicação 

desta certidão, abrindo, portanto um novo prazo para a parte responder 

ao recurso interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21908 Nr: 2169-18.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Código Apolo nº:21908

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134352 Nr: 7660-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, BEVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 134352

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, julgando-se improcedente a demanda, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 1925-79.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PEREIRA, IVAIR DONIZETE PEREIRA, 

EMERSON AUGUSTO CARPANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA GALLI, DARCI RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:OAB/MT 14.167, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B, KLEITON DA COSTA MERLO - OAB:OAB/MT 15.883, 

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.286-A

 Código Apolo nº: 58495

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46418 Nr: 3364-96.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELMIR PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHINELLO METALURGICA E 

PREMOLDADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 Código Apolo nº:46418

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 149116 Nr: 3689-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO INSUMOS 

AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de complementação do depósito 

judicial.DEFIRO o pedido de retificação da autuação do feito ante cessão 

de crédito entre Coimbra Agronegócios e Comércio de Insumos Agrícolas 

e Wanderlei José Alberti, devendo o polo ativo ser substituído, passando a 

constar o nome de Wanderlei José Alberti.No mais, como efeito da cessão 

de crédito, verifico que o pedido de levantamento dos valores depositados 

judicialmente restou parcialmente prejudicado, vez que o atual exequente 

já levantou a quantia correspondente a 17.000 (dezessete mil) sacas de 

soja em cumprimento de determinação contida em embargos de terceiro 

sob o código nº 182967. O valor residual depositado em juízo corresponde 

a 8.000 (oito mil) sacas de soja, deste a quantia correspondente a 4.367 

(quatro mil, trezentos e sessenta e sete) sacas de soja está sendo 

discutida nos embargos de terceiro sob código nº175019. Em que pese a 

ausência do efeito suspensivo dos embargos de terceiro, visto que a 

última decisão naqueles autos determinou a perda dos efeitos da decisão 

que deferiu o pedido de tutela de urgência, se faz necessário a 

verificação do estágio atual do débito para futura apreciação do pedido de 

levantamento de valores.Desta forma, determino a intimação do exequente 

para traga aos autos memória atualizada da dívida, abatendo os valores já 

levantados, bem como requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedido o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 182967 Nr: 10851-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI JOSE ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO 

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO O reconhecimento do pedido pela 

embargada e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do seu mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.Custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o 

proveito econômico obtido, nos termo do art. 85, § 2º, do CPC, pela parte 

embargada.Diante da desistência do prazo recursal manifestado pelas 

partes, o trânsito em julgado se dará com a publicação.Arquivem-se os 

autos, com as baixa de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 175019 Nr: 6190-80.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO 

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Processo: 6190-80.2017.811.0040

Código n° 175019

Vistos etc.

Tendo em vista que o embargante deixou de apresentar a caução, 

conforme determinação às fls. 129-130, torno sem efeito a tutela 

provisória recursal.

Outrossim, verificado o comparecimento espontâneo da parte embargada 

nos autos (fls. 86) e não havendo apresentação de impugnação aos 

pedidos iniciais, DECRETO revelia da embarga.

Considerando que a audiência de conciliação determinada na decisão às 

fls. 77/78 ainda não foi realizada e manifestação de intensão pela 

composição amigável às fls. 222, intimem-se as partes para que se 

manifestem quanto a intensão de realizar a audiência de conciliação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, havendo manifestação positiva das partes, designe-se 

audiência junto ao CEJUSC.

Havendo divergência entre as partes ou manifestações negativas, 

proceda-se a intimação da parte autora para diga quais provas presente 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 154336 Nr: 6011-83.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA FERRONATO 
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ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO 

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, 

ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito.Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais.Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias.Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos.Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143624 Nr: 603-14.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 603-14.2016.811.0040

Código: 143624

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA em desfavor de Fabricio Pedro 

Zordan, em sede liminar, a busca e apreensão do veiculo descrito na 

inicial.

 Ressai dos autos que, mesmo devidamente intimado para emendar a 

inicial, sob pena de inépcia da inicial, o autor não comprovou a mora da 

parte devedora, conforme se infere da notificação extrajudicial juntada 

aos autos às fls. 42-43, que não comprova que fora entregue no 

endereço do requerido, notadamente porque, o AR esta ilegível e 

recortado ao meio, em desconformidade das exigências do § 2º do art. 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, não 

tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o requerido.

 É o necessário. DECIDO.

 Devidamente intimado para suprir a omissão, consistente em instruir a 

inicial com documentos comprobatórios da mora do devedor, o autor 

deixou de atender o comando da decisão judicial, o que resulta no 

indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e o que mais consta nos autos, ausente comprovante 

de documento indispensável à propositura da ação INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas se houver, pela parte autora.

Sem honorários advocatícios, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.

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

Sorriso-MT, 02 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25877 Nr: 464-48.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE INEZ PALUDO BURTET, ANDRE LUIZ BURTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, RENATA DE SOUZA POLETTI - 

OAB:33557/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Código nº: 25877

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 558-560. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

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

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 198330 Nr: 8663-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 Ante o exposto, CONVERTO, de ofício, a medida socioeducativa de 

internação para a medida menos gravosa de liberdade assistida, prevista 

no artigo 112, IV, c/c artigo 118, ambos da Lei nº 8.069/90, até o fim da 

instrução processual e prolação da sentença.COMUNIQUE-SE a Comarca 

de Cuiabá-MT acerca da presente decisão. Expeçam-se as guias 

provisórias de liberdade assistida. Para cumprimento da medida, OFICIE-SE 

o juízo da infância e juventude das respectivas comarcas de domicilio dos 

adolescentes, a fim de que seja designado autoridade capacitada para 

acompanhar a medida provisória, nas formas do artigo 118 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, sendo que a curadora deverá observar os 

seguintes encargos constantes do artigo 119 do ECA:I - promover 

socialmente os adolescentes e suas famílias, fornecendo-lhes orientação 

e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de 

auxílio e assistência social;II - supervisionar a frequência e o 

aproveitamento escolar dos adolescentes, promovendo, inclusive, sua 

matrícula;III - diligenciar no sentido da profissionalização dos adolescentes 

e de sua inserção no mercado de trabalho;IV - apresentar relatório do 

caso, bimestralmente, em Juízo.Por fim, REVOGO o paragrafo 9º da 

decisão de fl. 111, no ponto em que previa a autorização de liberação dos 

adolescentes sem a aplicação de medida socioeducativa. DÊ-SE ciência 

ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Sorriso-MT, 10 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108085 Nr: 611-59.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, SANI CRISTINA GUIMARÃES - OAB:
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 )Nesse cenário, incumbe à embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração, vez que 

a sentença rechaçou todos os pontos trazidos na inicial, 

fundamentando-os.Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os 

embargos de declaração opostos.DEVOLVAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para que seja apreciado o recurso de apelação 

interposto. INTIME-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Sorriso/MT, 09 

de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005636-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 18 

de janeiro de 2019, às 16:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005327-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DOS SANTOS VEIGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO CAMPOS CALAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 25 

de JANEIRO de 2019, às 08:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004996-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (ADVOGADO(A))

I. L. (AUTOR(A))

T. B. A. P. (ADVOGADO(A))

A. C. S. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 25 

de janeiro de 2019, às 09:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005697-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005697-52.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: VALMIR DOMINGOS 

LOCATELLI VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005301-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

REGINALDO DONIZETTI GALLAN BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 25 

de Janeiro de 2019, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148064 Nr: 3075-85.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEILSON SANTOS SANTANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147922 Nr: 2965-86.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENER FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147899 Nr: 2942-43.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICIO ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146878 Nr: 2433-15.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON MARCOS TESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146816 Nr: 2395-03.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145733 Nr: 1829-54.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR NODOVOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145247 Nr: 1569-74.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143669 Nr: 640-41.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Domingos Alves Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142851 Nr: 188-31.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VERUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 1570-93.2015.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE LIMA, JANES ALMEIDA RIOS 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON, SONIA 

PERONDI POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada. Intimo, ainda, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137638 Nr: 9440-92.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI MENEGATTI, ELIZANE DA SILVA ROSA 

MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, IRACEMA 

GARMUS MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - OAB:13260/MT, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, FERNANDA PAULA 

BELLATO - OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada. Intimo, ainda, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127823 Nr: 4093-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DALAVERA, LUIZ ANTONIO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87190 Nr: 6682-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA, GENTIL PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ALVES PANTOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001823-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES GONCALVES MINHOTTI (REQUERENTE)

SINEVALDO MENOTTI (REQUERENTE)

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO (REQUERIDO)

NATALINO MASTELLA (REQUERIDO)

ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT (REQUERIDO)

ANTONIO C DA QUANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001823-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SINEVALDO MENOTTI, MARIA DE LURDES GONCALVES MINHOTTI 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO, ANTONIO C DA QUANA, 

ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT, NATALINO MASTELLA VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, diante dos documentos 

apresentados com a inicial, notadamente os documentos de Ids 12675066, 

12675086, 12675066, 12675186, 12675207, 12675220, 12675323, 

demonstrados estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos 

pela parte autora, razão pela qual o deferimento dos pedidos liminares de 

averbação e registro da presente ação junto às margens das matrículas 

nº 30.770 e 30.771 do CRI de Sorriso/MT, bem como de notificação do 

possível arrendatário da área em questão, é medida que se impõe. Isso 

porque os documentos juntados pela parte autora demonstram, em juízo 

de cognição sumária, que tanto a procuração (Id 12675186) quanto a 

escritura de compra e venda do imóvel rural descrito na Matrícula 30.641 

do CRI de Sorriso/MT, posteriormente desmembrada para a formação das 

matrículas nºs 30.770 e 30.771, do referido cartório (Id 12675323), foram 

feitas após o falecimento do outorgante Alexandre Menotti e de sua 

esposa, Sra. Arcilia Romanini Menotti. Além disto, em ambos os 

documentos públicos foram trocados os nomes das esposas dos 

outorgantes Alexandre Menotti, Santo Menotti Neto e José Menotti (Ids 

12675066, 12675086 e 12675066), fato este que, em tese, afeta a 

presunção de veracidade dos documentos públicos discutidos neste 

processo. Tais circunstâncias estão a indicar, em tese, possível 

ocorrência de irregularidades nos registros imobiliários, o que confere 

probabilidade ao direito da parte autora. Lado outro, considerando a 

possibilidade de transferência de domínio, há risco ao resultado útil da 
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demanda, autorizando assim a concessão da medida liminar. Destaco que, 

embora a averbação às margens da matrícula imobiliária seja comumente 

empregada para feito executivos, admite-se sua possibilidade em ações 

de conhecimento, em caráter excepcionalíssimo, desde que verificados os 

requisitos da tutela de urgência. Trata-se, na hipótese, de aplicação 

analógica do art. 799, IX, do NCPC. Consigno, entretanto, que o pedido de 

depósito judicial dos valores eventualmente a serem pagos pelo Sr. Neimar 

Antônio Caovilla a título do arrendamento rural do imóvel objeto dos atos 

jurídicos em discussão será analisado após a resposta do arrendatário. 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência, DETERMINANDO a expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Sorriso/MT para que 

anote junto às matrículas nºs 30.770 e 30.771 a existência da presente 

demanda, em aplicação analógica ao art. 799, IX, do NCPC, bem como a 

expedição de notificação ao Sr. Neimar Antônio Caovilla para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente em juízo cópia do contrato de 

arrendamento rural relativo ao imóvel descrito junto às referidas 

matrículas. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELIELTON NASCIMENTO GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS (RÉU)

LUANA LISBOA ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000205-50.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIELTON NASCIMENTO GALVAO RÉU: IDALICE ANGELICA SOARES 

MINEIRO MATOS VISTOS. Considerando que a Ação de Indenização por 

Acidente de Trânsito, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca 

(proc. 3406-67.2016.811.0108 - Cód. 148653), que trata do mesmo fato 

(acidente automobilístico ocorrido na data de 02/04/2016, causado, em 

tese, pela requerida Idalice Angelica Soares Mineiro Matos), foi distribuída 

antes da presente ação, na data de 26/04/2016, com observância ao 

disposto no artigo 55, §1º c/c artigo 59, ambos do CPC, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito ao referido juízo, 

determinando a remessa do feito mediante as anotações e baixas 

necessárias, grafando nossas sinceras homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000187-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE DE SOUZA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOANETHO BARRETO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS (RÉU)

LUANA LISBOA ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000187-29.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEOVANE DE SOUZA DA CONCEICAO RÉU: IDALICE ANGELICA SOARES 

MINEIRO MATOS VISTOS. Considerando que a Ação de Indenização por 

Acidente de Trânsito, em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca 

(proc. 3406-67.2016.811.0108 - Cód. 148653), que trata do mesmo fato 

(acidente automobilístico ocorrido na data de 02/04/2016, causado, em 

tese, pela requerida Idalice Angelica Soares Mineiro Matos), foi distribuída 

antes da presente ação, na data de 26/04/2016, com observância ao 

disposto no artigo 55, §1º c/c artigo 59, ambos do CPC, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito ao referido juízo, 

determinando a remessa do feito mediante as anotações e baixas 

necessárias, grafando nossas sinceras homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000821-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000821-54.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

OZIAS COELHO DA SILVA VISTOS. A parte requerente apresentou pedido 

de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, 

entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MAZIERO POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000499-34.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: MARCIO 

MAZIERO POZZOBON VISTOS. A parte exequente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

exequente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

executada ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC, 

c.c. art. 775 do mesmo diploma legal. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 
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o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, c.c. art. 775 do mesmo 

diploma legal. Custas pela parte exequente (art. 90, NCPC). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005591-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ANA MENDES DA SILVA LIMA GALINDO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005591-27.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ILDA ANA MENDES DA SILVA LIMA 

GALINDO DIAS VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo do recebimento da inicial e da citação da 

parte contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale 

destacar que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a 

anuência da parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 

4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003222-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003222-60.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: REGINALDO DA SILVA MENDONCA VISTOS. Entre um ato e 

outro, e após o regular trâmite processual, as partes apresentaram 

petição conjunta de acordo, pugnando por sua homologação judicial (ID 

14958789). Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, 

e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Custas e honorários na forma pactuada entre as partes (art. 90, § 2º, 

NCPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VITAL DA SILVA COUTINHO (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do requerido 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003723-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LUIZ RONCHI (AUTOR(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003602-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VITAL DA SILVA COUTINHO (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

APARECIDO RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000443-69.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

APARECIDO RODRIGUES PEREIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado não 

impugnou os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 13108231 e 

13108240, homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000384-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000384-81.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARIA APARECIDA DE JESUS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado não impugnou 

os cálculos apresentados pelo exequente no Num. 12168702, 

homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BAUMGARTEN DOS REIS ANDRADE (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000385-66.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARCIA BAUMGARTEN DOS REIS ANDRADE EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente Num. 

13153630, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000164-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

LEONICE GIORDANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000164-83.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LEONICE GIORDANI EXECUTADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos/BG. Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC). Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da defasagem 

defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o percentual 

devido, devendo as partes apresentar todos os documentos necessários 

à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no artigo 400, 

do NCPC. Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da realização, 

no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o 

Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC). Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80607 Nr: 35-71.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 87537 Nr: 7046-54.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ GAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88921 Nr: 497-91.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92364 Nr: 4027-06.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101040 Nr: 3869-14.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LINDOMAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 107132 Nr: 10140-39.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE SOUZA LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107557 Nr: 84-10.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI MARIA BARON SCHOROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 112888 Nr: 4683-89.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PRUDENTE, EDNA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN & REIS DE ARAUJO E SILVA LTDA 

-ME, MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119350 Nr: 10440-64.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA GORETE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121191 Nr: 40-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123834 Nr: 1730-21.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO MARQUES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 125840 Nr: 2923-71.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARI BEHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128820 Nr: 4662-79.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SCHREIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 139283 Nr: 10278-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAGO DE ARRUDA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010679-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

NALITA HILLMANN GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO SA MOTA (REQUERIDO)

GLEISON MAGNO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010679-58.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NALITA HILLMANN 

GRAMKOW REQUERIDO: GLEISON MAGNO CAMPOS, ERIVALDO SA 

MOTA Vistos etc. Ante a certidão retro, procedo, neste ato, a juntada das 

informações acerca do endereço do reclamado. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003200-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DALL APRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003200-36.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: CATIA DALL APRIA Vistos etc. Ante a certidão de Num. 

12517888, perfectibilizo, neste ato, a ordem de bloqueio de valores via 

BACENJUD (espelho anexo). No mais, deixo de realizar a pesquisa via 

RENAJUD, apesar de deferido em Num. 12517888, ante a ausência de 

pedido neste sentido. Intime-se o exequente a requerer o que de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001135-97.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIA 

SABINO PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação em que refere a 

parte autora que possui um plano telefônico Controle o qual foi contratado 

pelo valor de R$39,99 mensais. Nos primeiros meses após a contratação 

as cobranças vieram de acordo com o contratado, entretanto no mês de 

dezembro/17 recebeu uma fatura no valor de R$73,37 e outra no valor de 

R$40,88. No mês de fevereiro também recebeu duas faturas, sendo uma 

de R$39,99 e outra de R$71,79. Requer o cancelamento definitivo do plano 

e a readequação dos valores da faturas acima citadas. A requerida 

contesta afirmando que a regularidade das cobranças, dizendo que o 

autor utilizou serviços contratados. Afirma que a própria parte autora 

entrou em contato com a requerida e cancelou o seguro que estava sendo 

cobrado. Diz que é impossível a retirada de serviços e permanecer com 

preço promocional. Importante frisar que se trata de relação de consumo, 

pois os sujeitos da relação são o fornecedor de serviços e o consumidor 

(artigo 3o do CDC), de modo que inverteu-se o ônus da prova. Em primeiro 

lugar, vislumbro que conforme afirmou a autora o valor do plano controle 

contratado foi de R$39,99 mensais, o que não foi contradito pela 

requerida. Ademais, há fatura nos autos que prova o valor citado. A 

requerida nada falou acerca do valor contratado, limitando-se a reforçar 

que os valores cobrados estão corretos, pois houve contratação de um 

seguro, sem também provar nada acerca disso. Vale citar, ainda, que 

nada foi referido pela requerida quanto às cobranças dúplices em relação 

ao mesmo telefone (ID. 12121552), pois como pode o mesmo número de 

telefone ter duas faturas mensais em valores diversos e com vencimento 

na mesma data? Ademais, apesar de alegar que tal cláusula não se aplica 

ao plano adquirido pela autora, não demonstra a requerida que a mesma 

tinha ciência de outro regulamento que era aplicado ao plano contratado 

por si. Não há prova de que a autora sabia que o serviço de dados seria 

tarifado caso fosse excedida a franquia. Assim, ilegais os valores 

cobrados a título de serviços de terceiros, pois além de não haver prova 

de que a cliente anuiu com a contratação, de modo que declaro os 

mesmos indevidos. Ainda, totalmente indevida a cobrança de mais de uma 

fatura no mesmo mês, conforme já citado acima, devendo ser reemitidas 

as faturas dos meses de janeiro e fevereiro, bem como quaisquer outras 

que se venceram após tal data, retificando o valor das mesmas para 

R$39,99 mensais. Ainda, por ser desejo da parte autora, determino que a 

requerida cancele os serviços prestados, sem qualquer ônus à mesma. 

No que se refere aos danos morais entendo que a simples cobrança 

indevida, não dá ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da 

jurisprudência. O fato em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo 

psicológico a ensejar dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, 

mas não passa disso, não foge da normalidade, do corriqueiro. Por 

consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o mero 

descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, já que 

inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. DISPOSITIVO Face 

ao exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para 

determinar que a requerida deixe de cobrar valores excedentes a R$39,99 

nas faturas e telefonia da requerida, devendo readequar as faturas de 

janeiro e fevereiro de 2018, bem como as posteriores emitidas em 

desacordo, ao valor contratado, reemitindo-as e reenviando à parte autora 

para o devido pagamento, com vencimento para no mínimo 20 dias da data 

de envio. Determino ainda que a requerida cancela os serviços de 

telefonia da parte autora, sem qualquer ônus para a mesma. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002223-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

POLIANA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Trata-se de ação proposta por POLIANA DA SILVA SANTOS em face 

de BANCO BRADESCO S/A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor R$ 457,44 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 

quatro centavos). Diz que não reconhece a dívida. Postulou pela 
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declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

a reclamante a parte Autora possui vínculo jurídico com a instituição 

financeira por meio do cartão VISA NACIONAL, nº 4551-8111-3445- 3559, 

possui saldo devedor de R$ 1.244,45. Diante da inadimplência houve a 

anotação dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada, conforme contrato 

assinado. (ID 15280357) Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR (REQUERENTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERIDO)

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001763-23.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO 

DE ARRUDA FONTES JUNIOR REQUERIDO: RENATO ALVES VILASBOAS 

Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi lesada após a instauração, pelo 

reclamado, de sindicância junto ao CRM, sem qualquer embasamento, 

motivado tão somente por má-fé e vingança, a qual foi, inclusive, 

arquivada. O reclamado apresentou contestação, aduzindo que por ser, à 

época, Presidente da Comissão de Ética Médica do HRS, somente cumpriu 

seu dever de comunicar ao CRM, qualquer indicio de infração à lei ou a 

dispositivos éticos vigentes, tendo agido no exercício regular do direito. Em 

audiência de instrução e julgamento foram inquiridas testemunhas, tendo a 

parte requerida pugnado pela expedição do Ofício ao CRM para informar 

se foi realizada consulta ou denúncia que tenha gerado a instauração da 

Sindicância n. 063/2015. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre 

observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista 

que embora contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente 

instruído para receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do 

NCPC, razão pela qual, indefiro o pedido de expedição de ofício ao CRM 

formulado pela parte requerida em audiência. A parte autora pugna pela 

condenação do reclamado em indenização por danos morais, em tese, 

sofridos, em razão da instauração de sindicância, pelo reclamado, junto ao 

CRM, sem qualquer embasamento, aduzindo que a mesma foi, inclusive, 

arquivada. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, embora a 

sindicância n. 63/2015, instaurada pelo reclamado em face do reclamante, 

junto ao CRM, tenha sido arquivada (Num. 6047041 – p. 03 e 05), tendo 

constado que a mesma tenha se originado a partir de desentendimentos 

administrativos entre as partes, fato é que para a ocorrência de dano 

passível de indenização (art. 186 do CC) necessário que estejam 

presentes os requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, o que não 

restou configurado na hipótese em comento. No caso dos autos, não 

restou comprovado que o reclamado possuía a intenção de denegrir a 

imagem da parte reclamante, quando da denúncia junto ao CRM. Ademais, 

as testemunhas inquiridas em Juízo afirmaram que a Sindicância, junto ao 

CRM, deve correr em segredo de justiça e, embora tenham informado que 

tomaram conhecimento da sindicância instaurada contra o reclamante 

junto ao CRM, não souberam indicar, sequer, os fatos constantes na 

referida sindicância, corroborando, desta forma, com as demais 

declarações prestadas de que a mesma correu em segredo de justiça. 

Outrossim, após a leitura atenta dos documentos juntados aos autos, 

mormente da sindicância n. 63/2015, não constatei qualquer ato ou palavra 

de cunho depreciativo proferido pelo reclamado ao reclamante, capazes 

de ensejar denunciação caluniosa ou difamatória. Embora conste, na 

sindicância, como reclamante a pessoa do Sr. Renato Alves Vilas Boas, 

fato é que o mesmo, na denúncia, se qualificou como Presidente da 

Comissão de Ética do HRS, reportando-se, inclusive, aos documentos 

extraídos dos arquivos da referida comissão, demonstrando, desta forma, 

que agiu em estrita observância ao exercício regular do direito ou mesmo 

do estrito cumprimento do dever legal, não dando azo à reparação civil, 

salvo quando comprovado dolo, culpa grave, erro grosseiro ou má-fé, o 

que não constato no caso tela. Por fim, importante registrar que a 

testemunha Carolina Maria de Mello, inquirida em audiência, a qual era 

secretaria da Comissão de Ética do HRS, informou a obrigatoriedade de 

encaminhamento, junto ao CRM, de todas as denúncias que chegassem à 

Comissão de Ética, demonstrando, desta forma, a inexistência de ato ilícito 

praticado pelo reclamado de comunicação de fatos junto ao CRM. A 

instauração de sindicância constitui meio de se apurar eventual conduta 

ilícita, não sendo a simples instauração motivo ensejador de indenização 

por dano moral, constituindo-se, ao contrário, exercício regular de um 

direito ou mesmo estrito cumprimento do dever legal. Outrossim, não se 

desconhece que o dano moral, eventualmente, pode ser configurado em 

casos aproximados. A provocação da via administrativa, com o evidente 

propósito de macular a imagem, com linguagem inadequada, violando a 

honra e a imagem, até poderia ensejar reparação do dano, visto que 

haveria abuso do direito, qualificado pela má-fé, porém, embora a 

sindicância tenha sido arquivada pela ausência de infração ética, tais 

circunstâncias não foram evidenciadas no presente caso. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

constante na inicial. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, 

da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENILTON SILVA PINTO (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002211-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VALTENILTON SILVA PINTO REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA. Trata-se de reclamação proposta por VALTENILTON 

SILA PINTO em face CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, 

em que pretende: a) a antecipação da tutela para retirada do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de inexistência de 

débito frente à reclamada; c) a condenação da reclamada a título de 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor de R$ 286,71 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um 

centavos), supostamente gerado pelo contrato nº 0000594819. Informa 
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que não reconhece o débito. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, a reclamante contraiu os 

serviços do Cartão Club+, possuindo facilidades para realização de 

compras a prazo. Demonstra que o reclamante apresentou documentos no 

momento da contratação, assinou contrato e realizou diversas compras, 

inclusive efetuando pagamentos. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que o reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços de 

Cartão Club+, assinando contrato, efetuando compras e realizando 

pagamento de algumas (ID 15244519). Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz 

leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLEVISON REIS DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1002170-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CLEVISON REIS DE FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Trata-se de ação proposta por CLEIVISON REIS DE FRANÇA em face de 

BANCO BRADESCO S/A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor R$ 170,68 (cento e setenta reais e sessenta e oito centavos). Diz 

que não reconhece a dívida. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante pactuou 

uma renegociação de dívida no valor total de R$ 3.140,65 (três mil cento e 

quarenta reais e sessenta e cinco centavos), para pagamento em 24 

(vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 170,82 

(cento e setenta reais e oitenta e dois centavos), todavia, o Reclamante 

não cumpriu com a obrigação assumida, ocasionando a inscrição de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação o 

reclamante reforça o demonstrado na inicial, alega não reconhecer a 

assinatura. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não 

há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada, conforme contrato 

assinado. (ID 15327969) Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

OZEIAS CORREA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000882-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OZEIAS 

CORREA DE BRITO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por OZEIAS CORREA 

DE BRITO em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito 

e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 

registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor de R$ 

18.222,81 (dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e um 

centavos), referente ao contrato de nº 27161474/800683571, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

alega que adquiriu onerosamente do Banco do Brasil S.A. e da Caixa 

Econômica Federal, em 06/11/2015 e 11/12/2015 mediante contrato de 

cessão de direitos e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Diz que o 

reclamante possuía outras restrições, motivando a aplicação da súmula 

385/STJ Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. Apresentado impugnação, o reclamante reforça o alegado 

na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há 

a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

OZEIAS CORREA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000882-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OZEIAS 

CORREA DE BRITO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por OZEIAS CORREA 

DE BRITO em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito 

e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de 
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registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor de R$ 

18.222,81 (dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e um 

centavos), referente ao contrato de nº 27161474/800683571, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

alega que adquiriu onerosamente do Banco do Brasil S.A. e da Caixa 

Econômica Federal, em 06/11/2015 e 11/12/2015 mediante contrato de 

cessão de direitos e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Diz que o 

reclamante possuía outras restrições, motivando a aplicação da súmula 

385/STJ Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. Apresentado impugnação, o reclamante reforça o alegado 

na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há 

a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA Processo: 1001858-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DA COSTA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Trata-se de reclamação proposta por MARIA 

APARECIDA DA COSTA em face CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA, em que pretende: a) a antecipação da tutela para 

retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração 

de inexistência de débito frente à reclamada; c) a condenação da 

reclamada a título de indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor de R$202,10 (duzentos e 

dois reais e dez centavos), oriunda do contrato de n.356360. Informa que 

não reconhece o débito. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, a reclamante contraiu os 

serviços do Cartão Club+, possuindo facilidades para realização de 

compras a prazo. Demonstra que a reclamante apresentou documentos no 

momento da contratação, assinou contrato e realizou diversas compras, 

inclusive efetuando pagamentos. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que o reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços de 

Cartão Club+, assinando contrato, efetuando compras e realizando 

pagamento de algumas (ID 15172102). Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz 

leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003923-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO DA ROCHA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por VALDIR ALVES QUEIROZ em face de BANCO BRADESCO 

S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

entendo que não merece prosperar, não há que se falar em ausência de 

interesse processual da parte reclamante pelo simples fato da ausência 

de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido resistida pela 

instituição financeira reclamada, notadamente porque, independentemente 

disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional 

pretendida.. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 
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defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito, referente aos contratos de nº. 601161653000040CT 

e 601161653000040EC; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003923-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO DA ROCHA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por VALDIR ALVES QUEIROZ em face de BANCO BRADESCO 

S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, a reclamante reforça o 

alegado em sua inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar 

entendo que não merece prosperar, não há que se falar em ausência de 

interesse processual da parte reclamante pelo simples fato da ausência 

de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido resistida pela 

instituição financeira reclamada, notadamente porque, independentemente 

disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional 

pretendida.. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 
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as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito, referente aos contratos de nº. 601161653000040CT 

e 601161653000040EC; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001547-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE ALVES DE ALENCAR (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001547-28.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VALDEANE ALVES DE ALENCAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Trata-se de ação proposta por VALDEANE ALVES DE ALENCAR em face 

de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito no valor R$ 55,40 (cinquenta e cinco reais e quarenta 

centavos), proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. 

A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Alega, preliminarmente, prescrição e aplicação da Sumula 385/STJ. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. No presente caso, não há aplicação da 

Sumula 385/STJ, pois foi comprovado que o outro débito negativado 

também está sendo discutida judicialmente. Restando comprovado também 

que não houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 
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cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de R$ 55,40 (cinquenta e cinco reais e 

quarenta centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da 

reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1002860-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS 

PEREIRA DE FRANCA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Narra a parte autora que foi surpreendida com a informação que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida junto 

à requerida no valor de R$64,47 com relação ao contrato 0217912389. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Junta contrato supostamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao 

processo contrato de adesão assinado pela parte autora, acompanhados 

de cópia dos documentos pessoais da mesma (ID14453639). Juntou ainda 

faturas que demonstram a utilização da linha contratada (ID14453642). 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo (ID8082020) e, ainda, por 

ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 4% (quatro 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), este fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao 

pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono 

dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

VANESSA LIMA DE SOUZA TAVARES (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1000167-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULINE 

PACHECO TURATTI REQUERIDO: LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS 

NOGUEIRA Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o 

dia 13 de novembro de 2018, às 15h40min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 
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feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de 

JANEIRO de 2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006326-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

EDINEY MIRANDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006326-60.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por EDINEY MIRANDA RIBEIRO em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) 

a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; 

c) a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado qualquer 

contratação com a empresa reclamada, foi surpreendido com uma 

anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. Audiência 

de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito 

e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois bem, no 

que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do 

CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 
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e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante e que houve a notificação da cessão 

de crédito, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. 

Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses 

de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, 

dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de 

lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o 

reclamante deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% 

(cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a 

parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os 

honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos 

do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 

80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006326-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

EDINEY MIRANDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006326-60.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por EDINEY MIRANDA RIBEIRO em face de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., em que pretende: a) 

a antecipação da tutela para retirada do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; 

c) a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que, conquanto não tenha efetuado qualquer 

contratação com a empresa reclamada, foi surpreendido com uma 

anotação em órgãos de proteção ao crédito por ele efetuada. Audiência 

de conciliação realizada restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito 

e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois bem, no 

que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do 

CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante e que houve a notificação da cessão 

de crédito, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a inclusão de seus 

dados em órgãos de proteção ao crédito. Os documentos que 

acompanham a contestação indicam que a reclamante, ao contrário do 

afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços ofertados pela 

empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. 

Importa frisar que responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses 

de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, 

dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de 

lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o 

reclamante deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% 

(cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a 

parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os 

honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos 

do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 

80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 
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celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 30 de JANEIRO de 2019, às 17:50 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 30 de JANEIRO de 2019, às 17:50 horas, nesta Comarca. 

Ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de JANEIRO de 

2019, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamada independentemente de sua intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de JANEIRO de 

2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamada independentemente de sua intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

WASHINGTON REIS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 30 de JANEIRO de 

2019, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamada independentemente de sua intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004918-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004918-34.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRANSPORTE AÉREO, 

CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Alega a parte reclamante, FRANCISCO 

CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR, que adquiriu passagem aérea no 

trecho Sorriso/MT – Cuiabá/MT para a data de 29 de agosto de 2017. 

Informa que deslocava-se para uma reunião destinada aos Pastores da 

Igreja Internacional da Graça de Deus, que se realizaria às 9 horas do 

referido dia. Afirma que ao chegar no aeroporto foi informado que o voo 

havia sido cancelado, não tendo recebido qualquer justificativa para isso. 

Diz que foi até o balcão e lhe informaram que o próximo voo sairia as 

12:15 e que deveria aguardar no local, entretanto o novo voo também foi 

cancelado. Refere que como já havia perdido a reunião, não havia razão 

para realizar a viagem até Cuiabá de ônibus, de modo que decidiu não ir. 

Afirma que teve que aguardar 6 horas no aeroporto até descobrir que o 

voo que havia sido realocada também foi cancelado. Requer seja a 

requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais). A 

companhia aérea contesta alegando inexistirem atos ilícitos e pugna pela 

improcedência da demanda. Diz que houve o cancelamento em virtude de 

ter sido constatado que o oxigênio da tripulação estava com baixa 

pressão. Afirma que houve o reembolso total do valor da passagem. Cita 

excludente de responsabilidade por motivo de força maior. Pugna pela 

improcedência da demanda. O art. 14 do CDC estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) A reclamada admitiu na 

contestação que realmente efetuou o cancelamento do voo no dia 29 de 

agosto de 2017, por motivo de manutenção não programada na aeronave, 

entretanto, ofertou à autora transporte via terrestre, o qual não foi aceito, 

tendo sido então efetuada a devolução do valor da passagem. Assim, em 

que pese a necessidade de manutenção da aeronave não poder ser 

considerada fator imprevisível, tenho que a companhia tentou minorar os 
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danos, ofertando outras possibilidades aos passageiros do voo 

cancelado. Desse modo, no que se refere aos danos morais, entendo 

inocorrentes os mesmos no caso em apreço, pois em que pese o 

cancelamento do voo, a empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; Houve, 

sim, descumprimento contratual por parte da reclamada, o que, via de 

regra, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, levando-se em 

conta que a companhia tentou minorar os danos, ofertando ao passageiro 

assistência adequada. Para o reconhecimento de danos morais, o 

reclamante deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do 

descumprimento, o que não ocorreu. Pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e a jurisprudência têm afirmado que 

o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Ademais, sabido é que a decolagem 

de uma aeronave é sujeita a inúmeras variáveis podendo sofrer atrasos e 

cancelamentos com frequência, de modo que, se o autor possuía um 

compromisso para as 09 horas do dia do voo, temerário de sua parte 

adquirir passagem que chegava ao destino às 08 horas e 50 minutos do 

mesmo dia. Ante o exposto, opino por julgar improcedente a ação. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 23 de abril de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004918-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004918-34.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRANSPORTE AÉREO, 

CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Alega a parte reclamante, FRANCISCO 

CARLOS LIMA DE SOUZA JUNIOR, que adquiriu passagem aérea no 

trecho Sorriso/MT – Cuiabá/MT para a data de 29 de agosto de 2017. 

Informa que deslocava-se para uma reunião destinada aos Pastores da 

Igreja Internacional da Graça de Deus, que se realizaria às 9 horas do 

referido dia. Afirma que ao chegar no aeroporto foi informado que o voo 

havia sido cancelado, não tendo recebido qualquer justificativa para isso. 

Diz que foi até o balcão e lhe informaram que o próximo voo sairia as 

12:15 e que deveria aguardar no local, entretanto o novo voo também foi 

cancelado. Refere que como já havia perdido a reunião, não havia razão 

para realizar a viagem até Cuiabá de ônibus, de modo que decidiu não ir. 

Afirma que teve que aguardar 6 horas no aeroporto até descobrir que o 

voo que havia sido realocada também foi cancelado. Requer seja a 

requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta reais). A 

companhia aérea contesta alegando inexistirem atos ilícitos e pugna pela 

improcedência da demanda. Diz que houve o cancelamento em virtude de 

ter sido constatado que o oxigênio da tripulação estava com baixa 

pressão. Afirma que houve o reembolso total do valor da passagem. Cita 

excludente de responsabilidade por motivo de força maior. Pugna pela 

improcedência da demanda. O art. 14 do CDC estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) A reclamada admitiu na 

contestação que realmente efetuou o cancelamento do voo no dia 29 de 

agosto de 2017, por motivo de manutenção não programada na aeronave, 

entretanto, ofertou à autora transporte via terrestre, o qual não foi aceito, 

tendo sido então efetuada a devolução do valor da passagem. Assim, em 

que pese a necessidade de manutenção da aeronave não poder ser 

considerada fator imprevisível, tenho que a companhia tentou minorar os 

danos, ofertando outras possibilidades aos passageiros do voo 

cancelado. Desse modo, no que se refere aos danos morais, entendo 

inocorrentes os mesmos no caso em apreço, pois em que pese o 

cancelamento do voo, a empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; Houve, 

sim, descumprimento contratual por parte da reclamada, o que, via de 

regra, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, levando-se em 

conta que a companhia tentou minorar os danos, ofertando ao passageiro 

assistência adequada. Para o reconhecimento de danos morais, o 

reclamante deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do 

descumprimento, o que não ocorreu. Pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e a jurisprudência têm afirmado que 

o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Ademais, sabido é que a decolagem 
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de uma aeronave é sujeita a inúmeras variáveis podendo sofrer atrasos e 

cancelamentos com frequência, de modo que, se o autor possuía um 

compromisso para as 09 horas do dia do voo, temerário de sua parte 

adquirir passagem que chegava ao destino às 08 horas e 50 minutos do 

mesmo dia. Ante o exposto, opino por julgar improcedente a ação. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 23 de abril de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

ROBSON DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000087-06.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 10 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006319-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS APARECIDO DO VALE (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006319-68.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 10 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MAXIMA PRECISAO EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POMPEO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000093-81.2016.8.11.0040 Exequente:  MAXIMA PRECISAO 

EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME Executado: LUCIANO POMPEO DA 

SILVA - ME Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005426-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005426-77.2017.8.11.0040 Exequente: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Executado: JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 
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INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR JOSE TREMEA (EXEQUENTE)

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.E. CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1000393-72.2018.8.11.0040 Exequente: ADENIR JOSE TREMEA 

Executado: S.E. CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003577-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MORADA DO SOL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1003577-70.2017.8.11.0040 Exequente: MARKA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP Executado: DROGARIA MORADA DO 

SOL LTDA - ME Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio 

com sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 
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vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010887-47.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSEMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO OLIVEIRA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

MILTON SANTA MARIA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010887-47.2013.8.11.0040 Exequente: ROSEMAR DA SILVA Executado: 

MILTON SANTA MARIA e outros Vistos etc. Exorto a Secretaria da Vara à 

observar que o feito foi extinto, pela desistência, em face do reclamado 

Mauro, devendo, portanto, retificar o polo passivo para que exclusão dele 

(Mauro), abstendo-se, ainda, de encaminhar intimações a este, a exemplo 

da carta de Num. 6774027. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-06.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES BRESSAN (REQUERENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011000-06.2010.8.11.0040 Exequente: PATRICIA GOMES BRESSAN 

Executado: KEILA NUNES LIMA Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, atentando-se para a existência de restrição inserida no 

prontuário de veículo de propriedade da reclamada (Num. 846095), 

indicando, se for o caso, o paradeiro de tal motocicleta. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010361-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR CARLOS TERENCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010361-12.2015.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: VICTOR CARLOS TERENCIO Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010354-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010354-20.2015.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO - ME Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 
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NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010366-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010366-34.2015.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: JUMA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSMAR HANSEL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010160-20.2015.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: ANTONIO OSMAR HANSEL - ME Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 
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infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011236-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE PAULA (EXEQUENTE)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA CRISTINA GOMES VILELA (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA (ADVOGADO(A))

D S DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011236-16.2014.8.11.0040 Exequente: MOISES DE PAULA Executado: D 

S DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-42.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAVID CASTRO (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEILDO MARIA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010952-42.2013.8.11.0040 Exequente: MARIA DAVID CASTRO 

Executado: VALDEILDO MARIA MARTINS Vistos etc. Inicialmente, 

considerando que o executado mudou de endereço sem comunicação ao 

Juízo, reputo válida sua intimação, nos exatos termos do artigo 19, §2º, do 

NCPC. Solicite-se a devolução da precatória expedida, independentemente 

de cumprimento (Num. 8143547). No mais, considerando que a empresa 

indicada pela reclamada se trata de empresa individual de propriedade do 

executado, não há óbice ao avanço nos bens de sua propriedade, visto 

que o empresário individual é ilimitadamente responsável pelas dívidas 

contraídas por sua empresa, e vice-versa não havendo qualquer distinção 

entre o patrimônio de ambos. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

AVERIGUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. (...) ‘Tratando-se de Firma Individual, 

a responsabilidade do sócio é ilimitada, o que, a fortiori, obsta a argüição 

de ilegitimidade passiva, mormente em se tratando de exceção de 

pré-executividade, onde não se admite dilação probatória’ (REsp nº 

507317/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 08/09/2003) – (...)”. (STJ – 1ª T. AgRg 

no Ag 765.308/SP. Rel. Ministro José Delgado, J. 17/08/2006, DJ 

14/09/2006, p. 274) “TRIBUTÁRIO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONSÁVEL PELA 

EXECUTADA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 

DESNECESSÁRIA SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO 

PROVIDO. - Em se tratando de firma individual, não há distinção entre o 

patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física que a constituiu, pelo que 

a pessoa física deverá responder pelas dívidas contraídas pela empresa. 

- Da mesma forma, diante da ausência de autonomia patrimonial não há 

que se falar em responsabilidade limitada do integrante da empresa 

individual. - Assim, ajuizada a execução fiscal em face de firma individual, 

mostra-se desnecessária a inclusão da pessoa física empreendedora no 

polo passivo da demanda para fins de responsabilização tributária, face à 

inexistência de limitação de sua responsabilidade por dívidas da empresa 

e da confusão patrimonial existente entre ambos. Precedentes. - Desse 

modo, é de ser reformada a decisão agravada, para o fim de reconhecer a 

responsabilidade da pessoa física BENEDITO DE OLIVEIRA CAMARGO 

pelas obrigações tributárias que contraiu como empresário individual, 

independente da sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. - 

Recurso provido”. (TRF-3 – 4ª T. AI: 00322816720124030000 SP 

0032281-67.2012.4.03.0000. Relator: Desembargadora Federal Mônica 

Nobre, J. 03/02/2016, e-DJF3 Judicial :19/02/2016) Sendo assim, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 
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juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003963-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (EXEQUENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIZIEL DE SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1003963-03.2017.8.11.0040 Exequente: PAULO CESAR BARBIERI 

Executado: NIZIEL DE SOUZA CRUZ Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010362-36.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISETE BERNADETE SCHERER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010362-36.2011.8.11.0040 Exequente: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 
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LTDA - EPP Executado: LISETE BERNADETE SCHERER Vistos etc. Estando 

a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011336-34.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA RAMOS BORGES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIO DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011336-34.2015.8.11.0040 Exequente: SOLANGE PEREIRA RAMOS 

BORGES Executado: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e 

outros Vistos etc. Considerando que a reclamada ED mudou seu endereço 

sem qualquer comunicação ao Juízo, reputo válida sua intimação, nos 

termos do artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95. Sendo assim, estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004312-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE JUMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1004312-06.2017.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: DAIANE JUMES Vistos etc. Estando 

a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 
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(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de extinção. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000646-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IVONE DE FATIMA DE ALMEIDA ARGENTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. TEREZINHA TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000646-31.2016.8.11.0040 Exequente: IVONE DE FATIMA DE ALMEIDA 

ARGENTA Executado: E. TEREZINHA TEIXEIRA - ME Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005878-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

DIANA CRISTINA FERREIRA ROA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA 24073334620 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005878-87.2017.8.11.0040 Exequente: DIANA CRISTINA FERREIRA ROA 

Executado: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 24073334620 Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 
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CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

GASPAR BESBATTI DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO (EXECUTADO)

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Agente Barros (TESTEMUNHA)

AGENTES DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO CEZAR DE SOUZA (TESTEMUNHA)

AGENTE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARCIANO DA ROSA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000330-18.2016.8.11.0040 Exequente: GASPAR BESBATTI DE MELLO 

Executado: PRISCILA TAVARES DA SILVA e outros Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003466-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (EXEQUENTE)

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003466-86.2017.8.11.0040 Exequente: MOGLY ADAS COSTA 

Executado: OI MOVEL S.A Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 
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NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN (EXECUTADO)

RINALDO DA SILVA RAMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000328-48.2016.8.11.0040 Exequente: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP Executado: RINALDO DA SILVA RAMBO e outros Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005909-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIMIRO VIANA (EXEQUENTE)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JOSE CASSIMIRO 

VIANA Executado: VANILDO APARECIDO DE SOUZA Número do 

Processo: 1005909-73.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

TAIS DE MELLO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005396-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TAIS DE MELLO FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 15815311), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. Após, intime-se o exequente para que informe os 

dados da conta bancária para levantamento dos valores depositados nos 

autos. Na sequência, expeça-se o competente alvará e, arquivem-se os 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005906-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTAO GELADINHA SOBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: PLANTAO 

GELADINHA SOBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME Executado: 
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VANILDO APARECIDO DE SOUZA Número do Processo: 

1005906-21.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO (EXEQUENTE)

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

PAULO BAVARESCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

JOSE FURTADO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

IVO VENDRUSCOLLO (TESTEMUNHA)

ANTONIO FINATO MACHADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000082-52.2016.8.11.0040 Exequente: PAULO BAVARESCO e outros 

Executado: JOSE FURTADO Vistos etc. Ante a certidão de Num. 

14843274, estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA CRUZ VALENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010031-83.2013.8.11.0040 Exequente: JAMIR BRESCANSIN Executado: 

GENILSON DA CRUZ VALENTIM Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 
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MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000943-04.2017.8.11.0040 Exequente: BELLA CASA TRANSPORTES 

LTDA Executado: CENTRO SUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME 

Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENA PLETSCH (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE LIMA JUNIOR (EXECUTADO)

EDIVALDO VEÍCULOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010040-40.2016.8.11.0040 Exequente: LUCENA PLETSCH Executado: 

EDIVALDO DE LIMA JUNIOR e outros Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 
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DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006193-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

NILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006193-18.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NILVA DE BRITO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 

15848212), deixo de receber o recurso inominado interposto nos autos. 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-12.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA JUSSARA SCHWANN (EXEQUENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEALDO DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010663-12.2013.8.11.0040 Exequente: VIVIANA JUSSARA SCHWANN 

Executado: LEALDO DA SILVA PINTO Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011259-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO BOLDORI (EXEQUENTE)

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI EVA PICININN (EXECUTADO)

JULIANO PIVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011259-25.2015.8.11.0040 Exequente: CELSO FRANCISCO BOLDORI 

Executado: ROSILEI EVA PICININN Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 
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Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando infrutíferas ambas as 

penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a indicar bens 

penhoráveis em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) 

penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão 

de dívida, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

VANESSA LIMA DE SOUZA TAVARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000167-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULINE PACHECO TURATTI 

REQUERIDO: LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro de 

2018, às 15h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA HEINZ (REQUERENTE)

CLAUDECIR MARCIO ROCINI (REQUERENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000704-34.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDECIR MARCIO ROCINI, 

MARIA APARECIDA HEINZ REQUERIDO: BANCO FINASA S/A. RELATÓRIO 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de 

declaração opostos por BANCO FINASA S/A contra sentença dos autos. 

O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O 

Código Civil, por sua vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega a 

reclamada/embargante que houve erro na sentença, pois foi declarado à 

revelia da reclamada, diz que a reclamada tomou ciência da audiência de 

instrução e julgamentos somente um dia após a realização da audiência. 

Pois bem, embora plausíveis as alegações da reclamada, não demonstrou 

a existência dos defeitos na decisão embargada, pois a embargante teve 

ciência através da intimação digital, expedido dia 13.02.2017 e tendo sua 

leitura automática dia 23.02.2017, compete ao interessado buscar os 

meios recursais próprios para a reforma da sentença. Lei 9099/95 - Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Jonathan 

Goes Filgueira Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e efeitos legais, complementando-o nos seguintes 

termos: Em que pese o embargante não ter sido intimado da audiência de 

instrução e julgamento designada nos autos, fato é que a sentença 

proferida nos autos, embora ter constado a manifesta revelia, analisou 

exaustivamente os fatos e o mérito da demanda, na medida em que 

constou que a conduta ilícita restou demonstrada quando a parte 

reclamada efetuou a busca e apreensão do veículo consubstanciado em 

contrato de financiamento já devidamente quitado; constou que o dano 

moral, em casos como tais é “in re ipsa”; que a parte reclamada não logrou 

êxito na comprovação da isenção de responsabilidade, na forma do art. 

14, §3º, do CDC; que não houve culpa exclusiva de terceiro, na medida em 

que a mesma não deve ser confundida com o risco da atividade; que 

houve serviço defeituoso, quando da cobrança de serviços já quitados 

pelo reclamante; e, por fim, que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços. Assim, ainda que não 

houvesse o reconhecimento da revelia, o feito seria julgado procedente, 

na forma como consta na sentença, motivo pelo qual deve ser mantida 

pelos seus próprios fundamentos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002868-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI WAHLBRINK LAGEMANN (REQUERENTE)

NELSON LAGEMANN (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: RICARDO 

ALEXANDRE LAGEMANN e outros (2) Reclamado: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Processo nº. 1002868-98.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011048-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PAULINI (EXEQUENTE)

DEONELCIO LODI (EXEQUENTE)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSELITA MARIA BRANDINI (EXECUTADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: PAULO CESAR 

PAULINI e outros Reclamado: ROSELITA MARIA BRANDINI Processo nº. 

8011048-23.2014.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003323-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LYCURGO IRAN NORA (EXEQUENTE)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003323-34.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: LYCURGO IRAN NORA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEX DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA ALVES TOLENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000183-89.2016.8.11.0040 Reclamante: MEX DISTRIBUIDORA DE 

FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME Reclamado: VILMA ALVES TOLENTINO 

Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 

9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação 

formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004489-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAILANE DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004489-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAILANE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000110-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (REQUERENTE)
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MARCELO MAURILIO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000110-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCELO MAURILIO DE 

PAULA, VANEZA SAGAIS DE PAULA REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. 

O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

GERALDO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002545-64.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GERALDO FERREIRA LOPES 

REQUERIDO: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Em que pese o pedido de suspensão do feito pelo requerente, 

fato é que a suspensão do feito prevista no art. 313, VII, do NCPC não se 

coaduna com o princípio da celeridade que norteia os Juizados Especiais, 

prevista no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Sendo assim, não havendo 

localização do requerido para citação e, perdurando o feito há quase 02 

anos e, não tendo o requerente indicado endereço que o requerido poderá 

ser localizado, resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010334-29.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE FRASSON (EXEQUENTE)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (EXECUTADO)

JULIO CESAR GOULART LANES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010334-29.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ALEXANDRE JOSE FRASSON 

EXECUTADO: BRF S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003210-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003210-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SAMARA DOS SANTOS 

SOUSA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água referentes a junho/2016 a 

junho/2017, sob a arguição de que seriam abusivas, eis que não refletem 

o real consumo da residência da reclamante, pugnando pela inexigibilidade 

de tais débitos com a readequação dos valores. A reclamada, em sede de 

contestação, arguiu preliminarmente, a incompetência do juízo pela 

necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu a 

regularidade das faturas. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na prestação 

de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se pode perder 

de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que 

houve, in casu, inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tendo a reclamada se desincumbido 

satisfatoriamente de seu ônus. Isso porque, da análise do arcabouço 

probatório constante nos autos, pela simples leitura do consumo 

registrado na UC, constante no gráfico de Num. 8317990, constato que o 

consumo no imóvel é variável, não há como se ter uma média, pois, em 

alguns meses o consumo é elevado, bem como em outros não. Outrossim, 

houve a juntada, pela reclamada, da vistorias realizadas na residência, em 

01/11/2016, na qual não foi constatado vazamento e/ou erro de leitura, em 

08/02/2017, na qual foi constatada a possibilidade de vazamento não 

visível na parte interna do imóvel, bem como a ausência de erro de leitura, 

bem como em 01/04/2017, na qual não foi constatado erro de leitura, bem 

como que houve os reparos, pela consumidora, dos vazamentos internos 

(Num. 9993078). Assim, não tendo sido constatado erro de leitura, quando 

das 03 vistorias realizadas e, sendo o consumo variável, não há que se 

falar em refaturamento. Tecidas tais considerações, a improcedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002649-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTHA BARBOSA SILVA (EXEQUENTE)

WILLIAM MACEDO FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE KISSLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002649-85.2018.8.11.0040 Reclamante: JACINTHA BARBOSA SILVA 

Reclamado: MARCIO ANDRE KISSLER Vistos etc. O exequente informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005932-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVANIO DALLASTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIO TESSARO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005932-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CESAR MOREIRA DE 

OLIVEIRA, SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA, SILVANIO DALLASTRA 

REQUERIDO: ODEMIO TESSARO JUNIOR Vistos etc. Compulsando o pedido 

constante na inicial (servidão de passagem), verifico que para se definir a 

servidão, no presente caso, será necessária uma ampla instrução 

probatória, inclusive, com perícia técnica, situações vedadas no âmbito do 

juizado especial, nos termos do art. 3º, da Lei n. 9099/95. Por se tratar de 

matéria de ordem pública, reconheço a incompetência do Juizado Especial 

para o julgamento do feito (art. 64, §1º, NCPC). Ante o exposto, REJEITO A 

INICIAL, pois reconheço a incompetência do juízo em razão do valor da 

causa e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006768-26.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEANDRO SILVA CARVALHO 

REQUERIDO: CLARO S/A O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

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

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

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000239-88.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO BANFI 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA O 

cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De 

acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 
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Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTIANE SANTOS GOMES (REQUERENTE)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003962-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RUTIANE SANTOS GOMES 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Cabe 

ressaltar que não há omissão por a sentença não ter fixado o valor do 

montante da multa por descumprimento da medida liminar, pois tendo em 

visto que houve confirmação da medida liminar concedida, a apuração do 

valor se dará em cumprimento de sentença. Ante o exposto, CONHEÇO 

dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-08.2009.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCI TEREZINHA ARENHARDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: LARISSA INA 

GRAMKOW Reclamado: MARCI TEREZINHA ARENHARDT Processo nº. 

8010155-08.2009.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Por fim, considerando 

que foi implementada em 05/10/2018 ordem de bloqueio via BACENJUD, em 

atendimento ao requerimento de Num. 14770192, ou seja, antes do 

protocolo do acordo em discussão, procedo, neste ato, o desbloqueio de 

todos os valores constritos, nos termos do acordo entre as partes 

(comprovante anexo). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das partes 

(CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000698-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES JOSE NOGUEIRA (EXECUTADO)

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 
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MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: ATAIDES JOSE 

NOGUEIRA Processo nº. 1000698-90.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Por fim, considerando que foi implementada em 05/10/2018 ordem de 

bloqueio via BACENJUD, em atendimento ao requerimento de Num. 

14777182, procedo, neste ato, o desbloqueio dos valores constritos 

(extrato anexo). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WAGNER BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001002-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WAGNER BARROS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora que retirou uma 

certidão onde constava uma dívida em seu nome no valor de R$174,42 

com relação ao contrato 2139741178, feita pela ré. Diz não possuir débito 

algum com a mesma, entendendo ser indevida tanto a cobrança quanto a 

inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao crédito. Relata não ter 

havido notificação prévia da inscrição. A requerida apresentou 

contestação discorrendo acerca da regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Relata que o autor possuía a linha telefônica 

nº (66) 9648-6696, o que ocasionou a emissão das faturas mensais. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial. 

A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que houve contratação e uso pela parte autora dos 

serviços. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Não se nega em momento algum a possibilidade de existir 

contrato verbal, celebrado via call center, mas esse deve ser provado 

com o mínimo de elementos. Assim, não há os autos prova da legalidade 

da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação de serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços, o que não fez. As faturas juntadas também são 

de fácil confecção pela parte requerida, e apesar de nelas conter o nome 

do autor, nada prova que foi o mesmo, e não um estelionatário. Se houve 

fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e do valor cobrado, pois ausente prova da 

contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 
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relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posteriores, conforme 

vislumbro através do extrato do SPC juntado com a inicial, de modo que 

seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Quanto à alegação de 

ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação prévia 

de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, não 

sendo de responsabilidade da credora, ora requerida. DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$174,42 com relação ao contrato 2139741178, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGE MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001157-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZANGE MENDONCA 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora que retirou uma 

certidão onde constava uma dívida em seu nome no valor de R$151,67 

com relação ao contrato 0245784032, feita pela ré. Diz não possuir débito 

algum com a mesma, entendendo ser indevida tanto a cobrança quanto a 

inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao crédito. Relata não ter 

havido notificação prévia da inscrição. A requerida apresentou 

contestação discorrendo acerca da regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Relata que o autor possuía a linha telefônica 

nº (66) 9648-6696, o que ocasionou a emissão das faturas mensais. 

Afirma que houve migração do sistema pré-pago para o pós pago, de 

modo que não há contrato escrito. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega que houve contratação e 

uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum a 

possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços, o que não fez. As faturas juntadas 

também são de fácil confecção pela parte requerida, e apesar de nelas 

conter o nome do autor, nada prova que foi o mesmo, e não um 

estelionatário. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter 

ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posteriores, conforme 

vislumbro através do extrato do SPC juntado com a inicial, de modo que 

seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Quanto à alegação de 

ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação prévia 

de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, não 

sendo de responsabilidade da credora, ora requerida. DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$151,67 com relação ao contrato 0245784032, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 
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contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA FACHIN (REQUERENTE)

ANGELICA MICHELON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004619-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARLA VANESSA FACHIN 

REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Vistos etc. CARLA 

VANESSA FACHIM ingressou com ação monitória em face de CARLA 

PIANESSO DA SILVA PIARDI, aduzindo, em síntese, que seria credora do 

requerido no valor atualizado de R$ 10.677,07, decorrentes de um cheque 

emitido pela requerida no valor inicial de R$6.000,00, em 14/10/2012, 

pugnando pela expedição de mandado de pagamento do valor do débito e, 

no mérito, acaso não interpostos embargos, a procedência do pedido com 

a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo. A 

requerida apresentou embargos monitórios, arguido a inexigibilidade da 

obrigação, ante a origem ilícita da mesma, pois decorrente de agiotagem. 

Aduz que efetuou pagamentos que não foram contabilizados pela autora, 

através de créditos de carteiras de motorista na Autoescola Jari, bem 

como em valores entregues em mãos a Sra. Clecir Fachin, mãe da autora. 

Sustenta que em razão dos juros desproporcionais cobrados pela 

requerente, houve um desentendimento entre as partes. A autora 

impugnou os embargos, rechaçando as alegações da ré/embargante. Em 

sede de audiência de instrução e julgamento foi tomado o depoimento 

pessoal da autora e da requerida, bem como inquirida uma informante. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte requerida sustenta a inexigibilidade da 

obrigação, eis que decorrente de agiotagem, prática ilícita. Porém, não há 

nos autos qualquer prova das alegações da requerida nesse sentido. Do 

mesmo modo, sustenta que houve pagamentos que não foram 

contabilizados pela autora, através de créditos de carteiras de motorista 

na Autoescola Jari, bem como em valores entregues em mãos a Sra. Clecir 

Fachin, mãe da autora. Ocorre que, não foi produzida nenhuma prova 

nesse sentido. Os e-mails e conversas via whatsApp juntados aos autos 

não confirmam referidos pagamentos, mas tão somente as afirmações da 

requerida no sentido de que havia realizado os pagamentos, sem qualquer 

confirmação por parte da autora. Outrossim, a testemunha da parte 

r e q u e r i d a ,  i n q u i r i d a  e m  j u í z o ,  f o i  o u v i d a  c o m o 

informante/descompromissada e, do mesmo modo, embora tenha 

informado que houve a realização de carteiras de habilitação com a 

finalidade de abatimento de dívidas que Carla Pianesso possuía, a mesma 

sequer soube informar a origem de tal dívida, bem como se a mesma era 

em relação à Carla Vanessa ou sua genitora. Portanto, considerando que 

a requerida/embargante não comprovou a quitação, ainda que parcial, dos 

valores indicados na inicial, a improcedência dos embargos é medida que 

se impõe. Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com 

fundamento no artigo 702, §8º, do NCPC, constituo de pleno direito o título 

executivo judicial, com a consequente obrigação da devedora em pagar a 

credora o valor de R$ 6.000,00, devidamente corrigidos a partir da data da 

emissão do cheque e com juros legais a partir da primeira apresentação, 

nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 

1556834/SP. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCIANE BOCCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000089-73.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANE BOCCHI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em pugna pela condenação da 

reclamada em danos morais decorrentes do prejuízo sofrido da queda no 

fornecimento de energia elétrica em sua residência, ocasionando a falta 

de energia por vários dias. A reclamada apresentou contestação, 

alegando que o serviço foi restabelecido após 2h33min da queda do 

fornecimento. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, em que pese a 

parte reclamada tenha controvertido o tempo despendido para 

regularização, fato é que a testemunha inquirida em Juízo confirmou que a 

autora permaneceu por três dias sem energia em sua residência. Da 

mesma forma, deixou, a parte reclamada, de apresentar justificativa 

plausível para o fato de restabelecer a energia elétrica somente após três 

dias da interrupção. Sendo assim, resta caracterizada a falha na 

prestação dos serviços pela reclamada, devendo ser responsabilizada 

pelos danos causados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade 

é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do 

serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder 

objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na 

prestação de seu serviço. A reclamante alega que sofreu danos morais, 

visto que ficou desguarnecido de energia elétrica por três dias. Tecidas 

tais considerações e considerando a demora na religação da energia 

elétrica, bem como a essencialidade dos serviços prestados pela 

reclamada, resta configurado o dano moral. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PAGAMENTO 

EM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - 

DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica 

aliada a inexistência de débito pendente junto a recorrente e falta de 

notificação prévia, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, 

por se tratar de um bem de caráter essencial. 2- Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

4- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os 

juros de mora fluem a partir da citação. 5- Recurso conhecido e improvido. 

(TJMT - Turma Recursal Única. RI 1000008-79.2016.8.11.0013. Rel. 

Valdeci Moraes Siqueira, J. 23/02/2018, DJE 27/02/2018). Já no que tange 

ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste 

modo, considerando o tempo que o consumidor ficou sem energia elétrica 
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(três dias); considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais o montante de R$ 3.000,00, a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004213-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

RAFAELA ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004213-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAELA ARAUJO DE 

SOUSA REQUERIDO: HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de reclamação pugnando pela condenação da requerida em 

danos morais e materiais, sob a alegação de que após a compra de 

passagens de ônibus trecho Pedreira/MA a Sorriso/MT, na data da viagem 

para embarque em 27/05/2016, o ônibus da reclamada desviou a rota, não 

passando no ponto Porto de Franco/MA e deixou a reclamante, bem como 

sua mãe, no ponto de ônibus, sem qualquer explicação. A reclamada 

apresentou contestação, arguindo preliminares de coisa julgada, uma vez 

que a referida ação é repetição de outra anteriormente ajuizada na 

Comarca de Sinop/MT, bem como de ilegitimidade ativa, eis que foi a mãe 

da autora quem adquiriu as passagens. No mérito, aduziu que o veículo da 

empresa se encontrava no local, na data e horário aprazados, porém a 

requerente não se encontrava, tendo sido, inclusive, aguardada por 

01h40min para, então, seguir viagem. Em audiência de instrução foram 

colhidos os depoimentos pessoais da autora e do réu, inquirida uma 

testemunha e informantes. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre 

observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista 

que embora contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente 

instruído para receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do 

NCPC. Pois bem. Em que pese a parte autora ter informado, na inicial, que 

o ônibus do requerido desviou a rota, não passando no ponto cujas 

passagens tinham como destino, deixando a autora e sua genitora sem 

qualquer explicação, fato é que em audiência de instrução e julgamento foi 

inquirida uma testemunha, devidamente compromissada, a qual ratificou as 

alegações trazidas pelo requerido em contestação, no sentido de que não 

houve desvio de rota, bem como que quem deu causa à perda da viagem 

adquirida foi a autora, eis que o ônibus permaneceu por mais de uma hora 

aguardando a autora no ponto no horário combinado, senão vejamos: “A 

testemunha Francisca informou que trabalhou na empresa do requerido, 

sendo que era responsável na época de avisar os passageiros a hora 

que o ônibus chega e que sai. Informou que não há possibilidade do 

ônibus desviar do trajeto, pois é o único que existe. Chegaram no ponto 

por volta das sete horas da noite, sendo que ficaram por uma hora e meia 

esperando a depoente e a outra passageira, sendo que ligaram por varias 

vezes e só dava na caixa de mensagem. Foram até o posto da cidade 

procurar se elas estavam lá e não estavam. Quando já estavam em 

Araguaína o patrão da depoente ligou falando que a requerente estava lá 

no ponto. (...) A depoente se recorda que foi combinado com a requerente 

de ela esperar no ponto às seis e trinta da tarde. (...)” Nenhuma prova 

produzida pela autora comprova suas alegações, no sentido de que o 

ônibus do requerido desviou sua rota, pelo contrário, as provas então 

produzidas (testemunha Francisca, corroborada pela testemunha 

informante Elias, o qual era motorista do ônibus e confirmou, que de fato, 

aguardaram mais de uma hora e meia a autora no ponto do ônibus e a 

mesma não compareceu), confirmaram a existência de fato modificativo do 

direito da autora (art. 373, II, do NCPC). Assim, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem 

custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. 

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

FRANCIELI DA SILVA DINIZ (REQUERENTE)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTOS E PRODUCOES LUMINE FOTO LTDA - ME (REQUERIDO)

DEBORA DANIEL TUNES FORGERINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001627-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIELI DA SILVA DINIZ 

REQUERIDO: EVENTOS E PRODUCOES LUMINE FOTO LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais em que a parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, 

pela reclamada, nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não 

contraiu. A reclamada apresentou contestação, juntando aos autos o 

contrato pactuado entre a reclamante e a reclamada. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Cumpre observar que o presente feito prescinde de 

dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de 

direito, está suficientemente instruído para receber o julgamento, 

consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. Conforme se vê do contrato 

juntado aos autos na pag. 02 do Num. 14697184, realizado em 01/04/2015, 

a autora é devedora da reclamada, tendo contratado serviços em 04 

parcelas de R$79,00, valores que representam a inserção da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, embora a parte reclamante 

sustente que a negativação é indevida, por não possuir relação jurídica 

com a empresa reclamada, fato é que a reclamada demonstrou a 

regularidade da cobrança por meio de prova que indica a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte reclamante, sendo que 

referida prova sequer foi impugnada pela parte reclamante, demonstrando, 

desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA. 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA 

INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$316,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a 

partir do vencimento, bem como ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no patamar de 10% do valor da causa. Considerando a condenação 

da reclamante como litigante de má-fé, condeno-a no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005838-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

GLEISON RENATO DE SOUZA BERZUINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA (REQUERIDO)

LIVIA CAROLINA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005838-08.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GLEISON RENATO DE SOUZA 

BERZUINI REQUERIDO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES 

LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos materiais proposta em face de COPART DO BRASIL 

ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA, na qual aduz a parte autora que, por 

meio de um leilão promovido pela empresa requerida, arrematou um 

veículo, desembolsando o valor de R$24.044,94, tendo o requerido se 

recusado a promover a entrega do documento necessário para a 

transferência do veículo para o seu nome. O reclamado, em sede de 

contestação, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, verifico que merece prosperar a preliminar de 

ilegitimidade passiva do requerido, visto que conforme se vê dos Termos e 

Condições Gerais de Venda constante no Num. 13308359, mormente o 

item 3 (pag. 10) que trata acerca da DOCUMENTAÇÃO, há expressa 

previsão de ausência de responsabilidade da requerida na entrega da 

documentação dos veículos arrematados, senão vejamos: “3.2. O ônus e 

a responsabilidade pela entrega da documentação dos veículos são 

pertencentes ao Comitente Vendedor, ressaltando-se, que a Copart e o 

Leiloeiro não tem a posse dos referidos documentos nem tem poderes 

para assinar em nome dos Comitentes Vendedores a devida transferência 

para o arrematante. Assim, o prazo e a responsabilidade pela entrega é 

exclusiva do Comitente Vendedor, ficando a Copart e o Leiloeiro isentos 

de quaisquer responsabilidades”. Não havendo dever contratual do 

leiloeiro, que age como mandatário do vendedor, não há que se falar em 

legitimidade para responder por danos decorrentes da morosidade (do 

vendedor) na disponibilização dos documentos necessários à 

transferência do veículo. Sobre o tema, vejamos os seguintes julgados: 

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO DE 

CAMINHÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Veículo 

automotor usado de carga ( caminhão ) retomado de financiamento e 

levado a leilão extrajudicial por instituição financeira. Autor que arrematou 

o veículo para, segundo diz, aplica-lo à sua atividade profissional de 

transportador. Falta de entrega da documentação de transferência do 

veículo ( Certificado de Registro do Veículo – CRV ) dentro do prazo de 60 

( sessenta ) dias úteis constantes do edital. Pretensão de anulação do 

negócio jurídico cumulada com reparação de danos. Ação, contudo, 

equivocadamente direcionada em desfavor do leiloeiro, como se fosse o 

responsável pela entrega da documentação do veículo ou a pessoa apta a 

suportar os efeitos da anulação do negócio jurídico. (grifei) (...)” (TJSP; 

Apelação 1000804-10.2015.8.26.0653; Relator (a): Marcondes D'Angelo; 

Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; J. 17/04/2018; DJE: 

17/04/2018) “DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DESCONTITUIÇÃO DE NEGÓCIO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DEMORA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DO VEÍCULO AO 

ARREMATANTE. REGULAMENTO DO LEILÃO QUE PREVÊ 

EXPRESSAMENTE O DEVER DO VENDEDOR PROVIDENCIAR A ENTREGA 

DA DOCUMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70075878447, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 14/12/2017) Desta feita, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005909-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA LISBOA ROSA (ADVOGADO(A))

WESLEN GOULART AUGUSTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005909-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO MONTEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: WESLEN GOULART AUGUSTINI Vistos etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de 

acidente de trânsito, sob a alegação de que ao fazer a conversão a 

esquerda, com a seta indicando sua intenção, seu veículo foi 

violentamente colidido pelo veículo/motocicleta que estava em alta 

velocidade. O reclamado arguiu que o acidente ocorreu por culpa 

exclusiva do reclamante que estava parado em uma via movimentada e, ao 

tentar virar à esquerda, não respeitou a preferencial do requerido, 

invadindo violentamente a pista, pugnando, pela improcedência dos 

pedidos, apresentando, ainda, pedido contraposto (Num. 13328510). Em 

sede de audiência foram tomados os depoimentos das partes e inquirida 

uma testemunha. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, da análise 

acurada do arcabouço probatório produzido nos autos, constata-se que 

incide na espécie a culpa concorrente. Isso porque, consoante a 

testemunha inquirida o reclamado estaria em alta velocidade, incompatível 

com a permitida para o local em que estava transitando, quando abalroou 

no veículo do reclamante. Por outro lado, conforme se vê da cópia do 

vídeo depositado em Juízo, pelo requerido, quando da contestação, é 

possível divisar que, em que pese o reclamante estivesse parado na pista 

anteriormente à conversão, fato é que o mesmo não tomou as devidas 

cautelas, no sentido de observar se haviam veículos vindo, no mesmo 

sentido que o autor, pois, constata-se que além do requerido, ainda havia 

uma outra motocicleta alguns metros de distância. É possível divisar, 

ainda, que quando autor adentrou a pista para realizar a conversão, o 

veículo do requerido estava muito próximo, demonstrando, assim, a falta 

de atenção do requerente na realização da conversão. Tecidas tais 

considerações se constata a imprudência tanto do reclamante, ao 

adentrar a pista para realizar a conversão sem se atentar que havia 

veículos imediatamente atrás, bem como do requerido, o qual estava em 

alta velocidade, incompatível com a via. O artigo 34 do CTB assim dispõe: 

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade”. Portanto, ao que consta, uma 

sucessão de atos contrários à legislação de trânsito, por ambas as 

partes, foi o motivo do acidente narrado nos autos, incidindo a culpa 

concorrente, sem possibilidade de se mensurar o grau de culpa de cada 

um no evento, de bom alvitre que cada um arque com seu respectivo 

prejuízo, no que toca aos danos materiais, ante a existência de pedido 

contraposto pela reclamada. Sobre o tema, vejamos o entendimento do 

TJMT: ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA AFASTADA. RODOVIA. CONDUTOR QUE TENTAVA REALIZAR A 

CONVERSÃO PARA O OUTRO LADO DA PISTA. COLISÃO COM VEÍCULO 

QUE REALIZAVA ULTRAPASSAGEM. AUSÊNCIA DE CUIDADOS 

NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A MANOBRA POR AMBOS. CULPA 

CONCORRENTE. IMPRUDÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A preliminar de 

cerceamento de defesa deve ser afastada, não havendo qualquer 

demonstração da necessidade de oitiva de testemunhas se o caso já se 

encontrava maduro para julgamento. Ademais, cabe ao juiz, como 

destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de 

sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que 

se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar 

substancialmente o seu entendimento. Ressalto, ainda, que os pedidos 

formulados pela autora para oitivas de testemunhas foram genéricas, 

desacompanhada de qualquer fundamentação que demonstrasse a sua 

necessidade.2. Nos termos do artigo 34, do CTB: “O condutor que queira 
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executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem 

perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 

cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua 

velocidade.”.3. Age com falta de atenção e cuidados necessários à 

segurança do trânsito, o condutor, que faz manobra de conversão de 

pista sem se atentar a movimentação de todos os veículos em que 

transitam, colidindo com o veículo que estava realizando ultrapassagem 

(art. 37 do CTB).4. Na espécie, há culpa concorrente entre os motoristas, 

uma vez que o condutor do veículo que realizava a ultrapassagem na 

rodovia não tomou os cuidados necessários, tais como verificar a 

existência de que outro veículo iria fazer a conversão, bem como, de outro 

lado, o veículo que realizou a conversão deveria antes de iniciar a 

manobra certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais 

usuários da via. Portanto, ambos os condutores foram imprudentes ao 

realizarem a manobras, de modo que restou configurado a culpa 

concorrente pelo acidente.5. Conforme mencionado na fundamentação da 

sentença recorrida que utilizou para fundamentar este voto: “Do contexto 

probatório, depreende-se que resta incontroversa a existência de 

acidente de trânsito ocorrido em 16.10.2015 envolvendo o veículo do 

reclamante e das reclamadas. Entretanto, as provas apresentadas nos 

autos não deixam dúvidas quanto à culpa concorrente dos condutores 

pelo acidente. Isso porque, o veículo conduzido pelo reclamante ao efetuar 

a conversão para atravessar a pista de rolagem, não observou a 

presença do veículo conduzido pelo funcionário da reclamada na rodovia, 

que estava logo após o caminhão, mesmo assim, realizou a manobra de 

maneira imprudente e irregular, bem como o condutor do veículo Fiat 

Strada não observou as cautelas que exigem no local de entrada e saída 

de veículos. O que se extrai dos autos é que ambos condutores não 

agiram com a devida atenção, uma vez que nenhum deles observou 

presença do outro na pista, surgindo aquilo que se denomina de 

concorrência de culpa. Assim, a míngua de elementos para imputar a 

algum dos envolvidos a causa pelo acidente é razoável a distribuição 

equitativa de culpa para ambos os envolvidos o que acarreta que cada 

qual responde pelo seu respectivo prejuízo. (grifo nosso)”. 6. A sentença 

que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve 

ser mantida por seus próprios fundamentos. (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 8010197-21.2016.8.11.0005. Rel. Edson Dias Reis, J. 22/02/2018, 

DJE 02/05/2018) Outrossim, quanto aos danos morais alegados não 

devem ser acolhidos, porquanto é sabido que o dano moral indenizável 

deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. In casu, não houve situação 

relatada que pudesse ser causa suficiente a impor, a qualquer das partes, 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, aliado ao fato de que inexistiu a comprovação de qualquer 

lesão física nas partes. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

DESRESPEITO AS NORMAS DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM 

SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM DA DIREITO. 

CONDUÇÃO IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANO 

MORAL AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. Conforme artigo 29, 

III, c, do Código Nacional de Trânsito, nos cruzamentos em vias urbanas 

nos quais não haja sinalização, o veículo que trafega à direita do outro tem 

preferência de passagem. O condutor que deixa de observar regras 

elementares de transito, ao adentrar em avenida, sem sinalização sem 

observar o fluxo de veículos que vem a sua direita, age com imprudência, 

fato que gera a obrigação de reparar os danos causados com o seu ato 

desidioso. O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, 

circunstancia que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, por 

não poder mais usufruir o veiculo sinistrado, não é motivo suficiente para 

gerar direito a indenização por dano moral. (TJMT – Turma Recursal Única. 

RI1001984-40.2016.8.11.0040. Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, J. 

05/04/2018, DJE 06/04/2018) RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE 

TRANSITO – CULPA EXCLUSIVA VERIFICADA – DANO MORAL – 

OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMAÇÃO COM AS 

FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – VALOR 

DO DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO AOS VALORES – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente 

deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária. Segundo as 

regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), o evento 

acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem outras 

consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador de abalo 

emocional acentuado. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8010787-42.2016.8.11.0055, J. 09/03/2018, DJE 12/03/2018. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS e o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, ante o reconhecimento da CULPA CONCORRENTE no 

acidente em questão, com o que cada uma das partes deve arcar com 

seus respectivos prejuízos, na medida em que os prejuízos suportados 

pelo autor e pelo reclamado, indicados, respectivamente, na inicial e na 

contestação, são equivalentes/aproximados. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004153-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO SILVA ALVES 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que 

não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet e muito menos 

contratou os serviços da requerida. Diz que desconhece os débitos com 

relação ao contrato 0240051100 no valor de R$102,44. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A 

requerida apresentou contestação discorrendo acerca da regularidade da 

inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Relata que o autor 

contratou os serviços da requerida, o que ocasionou a emissão das 

faturas mensais. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Vale ressaltar que no caso dos autos o comprovante 

de endereço apresentado está no nome da genitora da parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que houve contratação e uso pela parte autora dos 

serviços. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Não se nega em momento algum a possibilidade de existir 

contrato verbal, celebrado via call center, mas esse deve ser provado 

com o mínimo de elementos. Assim, não há os autos prova da legalidade 

da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação de serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos 

gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços, o que não fez. As faturas juntadas também são 

de fácil confecção pela parte requerida, e apesar de nelas conter o nome 

do autor, nada prova que foi o mesmo, e não um estelionatário. Se houve 

fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede 

o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que 

ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, 

efetuada por Embratel TVSat, conforme verifico por meio do sistema do 

SPC que este juízo possuí acesso. Tal entendimento já está consolidado 

na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 
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anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 

0240051100 no valor de R$102,44, determinando a baixa definitiva do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 

de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002148-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002148-05.2016.8.11.0040 AUTOR(A): ALBERTINA OLIVEIRA DE 

CARVALHO RÉU: EDIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 

48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o 

cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que tendo o pedido sido extinto sem apreciação do mérito por 

inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais, resta 

prejudicada a análise do pedido contraposto. Ante o exposto, CONHEÇO 

dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do 

prazo recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

CHARLES RODRIGUES JORGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001830-22.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLES RODRIGUES JORGE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos de declaração sob 

fundamento de omissão na fundamentação referente aos danos morais, 

verifica-se no ID 12811795 que a recorrente cumpriu o valor da 

condenação, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer, pois 

aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). 
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Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria 

Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro 

Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, que 

também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DO VALOR DEPOSITADO CONFORME DADOS INFORMADOS NO 

ID 15363410. Isento de custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

GREGORY DIEL SAUSEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003466-23.2016.8.11.0040 REQUERENTE: GREGORY DIEL SAUSEN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004182-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004182-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RONALDO LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que não efetuou 

compras, não adquiriu produtos e muito menos contratou qualquer serviço 

da empresa requerida, bem como jamais foi notificado sobre a negativação 

do seu nome. Afirma desconhecer a inscrição em análise e pugna pela 

declaração de inexistência da mesma, com a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, 

afirma ter havido regular contratação e notória prestação de serviços. Diz 

que as cobranças tratam-se de exercício regular de direito. Argumenta 

acerca da ausência de dano moral. Afirma que inicialmente houve a 

contratação na modalidade pré-paga, onde não há contrato escrito e junta 

telas de sistema que comprovam a mesma. Diz que a inclusão foi feita por 

terem sido os serviços prestados efetivamente utilizados sem que tenha 

havido contraprestação. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica 

relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. A requerente alega desconhecer a dívida em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 
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demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há demonstração 

de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação por danos 

morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0240548792 no valor de R$136,06 determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 23 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004256-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MISSLENE NASCIMENTO DE ALENCAR SANTOS (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004256-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MISSLENE NASCIMENTO DE 

ALENCAR SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que não efetuou compras, não adquiriu produtos e muito menos 

contratou qualquer serviço da empresa requerida, bem como jamais foi 

notificado sobre a negativação do seu nome. Afirma desconhecer a 

inscrição em análise (contrato nº 0261612135 no valor de R$82,11) e 

pugna pela declaração de inexistência da mesma, com a exclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos e condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma 

(ID11205616). Juntou ainda faturas que demonstram a utilização da linha 

contratada (ID11205557). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos no processo 

(ID9499416) e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte 

autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que 

não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho 

que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, 

restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade 

dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Ademais, considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 

c/c artigo 55, caput da Lei nº 9.099/95), este fixado em R$10.000,00, bem 

como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do 

patrono da reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004212-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCINEIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que não 

efetuou compras, não adquiriu produtos e muito menos contratou qualquer 

serviço da empresa requerida, bem como jamais foi notificado sobre a 

negativação do seu nome. Afirma desconhecer a inscrição em análise 

(contrato nº 2103889649 no valor de R$96,07) e pugna pela declaração 

de inexistência da mesma, com a exclusão do seu nome dos cadastros 

restritivos e condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma 

(ID11206406). Juntou ainda faturas que demonstram a utilização da linha 

contratada (ID11206415). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos no processo 

(ID9446160) e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte 

autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e que 

não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho 

que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, 

restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade 

dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Ademais, considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 

c/c artigo 55, caput da Lei nº 9.099/95), este fixado em R$10.000,00, bem 

como ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do 

patrono da reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 

R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERAILTON JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001178-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERAILTON JESUS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$225,93 com relação ao contrato 0234728792, vencida em 10/05/15 e 

cuja disponibilização se deu em 24/09/2016. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Quanto a alegação de 

conexão, apesar de todas a ações (1001176-64.2018.8.11.0040 e 

1001175-79.2018.8.11.0040 e a que está sendo julgada nesta sentença) 

se referirem a três inscrições oriundas de três contratos distintos, todas 

ela possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a ausência de 

contratação. Entretanto, a discussão acerca da conexão encontra-se 

superada, na medida em que todos os processos citados estão sendo 

julgados neste momento, em que pese em sentenças diferentes. Ainda, 

para melhor organização, julgarei pela ordem cronológica das inscrições 

realizadas. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma 

(ID14561990). Juntou ainda faturas que demonstram a utilização da linha 

contratada (ID14561997). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo (ID12149965) e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Ainda, verifico que o valor atribuído à causa é irrisório, e 

não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, de modo 

que, atenta as pedidos formulados na inicial, corrijo de ofício o valor da 

causa para R$18.965,00, nos termos do artigo 292, §3º do NCPC. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 

II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da 

Lei nº 9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERAILTON JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001176-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERAILTON JESUS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$147,71 com relação ao contrato 2089261129, vencida em 26/05/15 e 

cuja disponibilização se deu em 24/09/2016. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida 

em questão. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 
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cópias de documentos pessoais da mesma. Quanto a alegação de 

conexão, apesar de todas a ações (1001178-34.2018.8.11.0040 e 

1001175-79.2018.8.11.0040 e a que está sendo julgada nesta sentença) 

se referirem a três inscrições oriundas de três contratos distintos, todas 

ela possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a ausência de 

contratação. Entretanto, a discussão acerca da conexão encontra-se 

superada, na medida em que todos os processos citados estão sendo 

julgados neste momento, em que pese em sentenças diferentes. Ainda, 

para melhor organização, julgarei pela ordem cronológica das inscrições 

realizadas. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma 

(ID14561889). Juntou ainda faturas que demonstram a utilização da linha 

contratada (ID14561894). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo (ID12149949) e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Ainda, verifico que o valor atribuído à causa é irrisório, e 

não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, de modo 

que, atenta as pedidos formulados na inicial, corrijo de ofício o valor da 

causa para R$18.887,00, nos termos do artigo 292, §3º do NCPC. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 

II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da 

Lei nº 9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ERAILTON JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001175-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERAILTON JESUS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no momento que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado que havia 

uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer 

dívida que justifique a restrição. A requerida pugna pela improcedência da 

demanda, referindo ser a inscrição realizada exercício regular de direito 

por ter havido regularidade na contratação. Afirma que houve utilização 

dos serviços. Diz ser regular o apontamento do débito. Quanto à alegação 

de conexão, apesar de todas as ações (1001178-34.2018.8.11.0040 e 

1001176-64.2018.8.11.0040 e a que está sendo julgada nesta sentença) 

se referirem a três inscrições oriundas de três contratos distintos, todas 

ela possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a ausência de 

contratação. Entretanto, a discussão acerca da conexão encontra-se 

superada, na medida em que todos os processos citados estão sendo 

julgados neste momento, em que pese em sentenças diferentes. Ainda, 

para melhor organização, julgarei pela ordem cronológica das inscrições 

realizadas. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras 2 (duas) inscrições preexistentes, as quais foram 

declaradas legítimas nos processos acima citados. Tal entendimento já 

está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 20811311796 no valor de R$82,17, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 277 de 824



determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO MENDES AROUCHA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001180-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO MENDES 

AROUCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no momento que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado que havia 

uma restrição em seu nome. Diz que não reconhece o valor da restrição. 

A requerida pugna pela improcedência da demanda, referindo ser a 

inscrição realizada exercício regular de direito por ter havido regularidade 

na contratação. Afirma que houve utilização dos serviços. Diz ser regular 

o apontamento do débito. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto 

a requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras 2 (duas) inscrições preexistentes, conforme demonstra o 

extrato juntado com a inicial. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito com 

relação ao contrato 2142304075 no valor de R$245,20, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à 

apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (ADVOGADO(A))

MARGARETE LAZZARE GATTO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

JULIA AMANDA PETRY (ADVOGADO(A))

FATORIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

JOARA SALGADO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

HOSS INDUSTRIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005110-64.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARGARETE LAZZARE 

GATTO - ME REQUERIDO: HOSS INDUSTRIAL EIRELI - EPP, FATORIAL 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA 

Vistos etc. Trata-se de reclamação, sob a alegação de que sofreu 

protesto indevido, consubstanciado em duplicidade de boleto pago, 

pugnando pela condenação das reclamadas em danos morais e materiais. 

A reclamada Fatorial apresentou contestação em Num. 11660195, 

arguindo inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, rechaçou as 

arguições da peça vestibular. A reclamada Belsinos contestou em Num. 

14321223, arguindo sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a 

improcedência dos pedidos iniciais. A reclamada Hoss, devidamente citada 

(Num. 14624531), não compareceu a audiência de conciliação (Num. 

14375571). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, passo, de 

pronto, a análise do mérito, em homenagem ao princípio da primazia das 

decisões de mérito (artigo 488, do NCPC), sendo, portanto, desnecessário 

nos alongarmos na análise das preliminares arguidas pelas reclamadas 

Belsinos e Fatorial. Isso porque, ficou demonstrado nos autos que toda a 

celeuma travada foi consequência do ato ilícito praticado pela reclamada 

Hoss, a qual após vender mercadorias para a reclamante cedeu as 

duplicatas correspondentes à duas empresas distintas, as quais não 

tinham conhecimento da ilicitude. Nesta toada, a reclamante pagou as 

duplicatas à Fatorial, enquanto que as duplicatas cedidas pela Hoss, 

indevidamente e em duplicidade, à Belsinos foram objeto de protesto pelo 

inadimplemento, repito, consequência do ato ilícito praticado pela 

reclamada Hoss, sendo que a Belsinos, verificando a irregularidade, 

baixou o protesto e os boletos correspondentes, remanescendo somente 

a cobrança dos valores cedidos à Fatorial. Tal cenário fático, aliada à 

REVELIA da reclamada HOSS, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, 

eis que devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação, 

reputam-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial em face da 

HOSS, até mesmo porque, como sobredito, corroborados pelo arcabouço 

probatório produzido nos autos. Portanto, devidamente demonstrada a 

falha da reclamada Hoss, culminando com a responsabilidade em arcar 

com eventuais danos decorrentes de sua desídia. Quanto aos danos 

materiais no montante de R$ 1.500,00, referente à contratação de 

advogado, necessário colacionar o entendimento pacificado do STJ, a 

saber: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR 

DA RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS 

MATERIAIS. REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA 

CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, 

mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que o 

valor arbitrado em aproximadamente R$ 6.222,00 (seis mil, duzentos e 

vinte e dois reais) seria adequado, considerando a falha do serviço da 

parte agravada, que não atendeu solicitação de efetuar resgate de 

montante em conta que a agravante mantinha em conjunto com sua 

genitora. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento 

do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na 

Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante entendimento 

desta Corte Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado 

para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais 

indenizáveis. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – 4ª T. 
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AgInt no REsp 1675581/SP. Rel. Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região), J. 27/02/2018, DJe 

07/03/2018) Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora 

foi negativado em decorrência do ato ilícito da reclamada (cessão de um 

mesmo crédito a duas credoras distintas), consoante fundamentação 

supra. Porém, verifica-se do documento juntado em Num. 10256506 que a 

autora possuía anotação preexistente, circunstância que, nos termos da 

Súmula 385, do STJ, não caracteriza dano moral indenizável. Registre-se, 

que a mera alegação de que a negativação seria indevida, sem qualquer 

comprovação, não afasta a aplicação da Súmula. Tecidas tais 

considerações, a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR a INEFICÁCIA da cessão do crédito dos títulos 

discutidos neste feito à empresa Belsinos, que, inclusive, já foi baixada 

pela própria; remanescendo intacta a cessão realizada à Fatorial, a qual, 

inclusive, já está quitada e nunca foi protestada. Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004314-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA SANCHES CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004314-73.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: MAGDA SANCHES CUNHA 

Vistos etc. A exequente informou a quitação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 189939 Nr: 4078-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DOS SANTOS MARIANO, ADRIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DE DEFESA DR. WALTER DJONES 

RAPUANO, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS 

FINAIS NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DO ACUSADO ADRIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 174971 Nr: 6163-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135632 Nr: 8299-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 28/11/2018, com início às 18h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 95/98: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 068/2018/DF - Retificar, em parte, a Portaria nº 067/2018/DF 

que estabelece a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça para o mês de Outubro, a saber:

* A Portaria nº 068/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 070/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 RESOLVE:

NOMEAR JULIANA BOLOGNESI TRINDADE, para exercer o cargo em 

comissão de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE-VII, no Gabinete da 

Primeira Vara Cível desta comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 10 de outubro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283603 Nr: 11957-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARIA DA SILVA CAVALCANTE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE 

TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. REDESIGNO a solenidade para o dia 13 de novembro de 2018, às 

15h00min, sendo que, se não houver acordo, na aludida solenidade, as 

testemunhas arroladas pela parte autora, que comparecerão 

independentemente de intimação, serão inquiridas. No mais, como 

solicitado pela parte demandada, conforme interpretação do artigo 45 do 

CPC, INTIME-SE o Município de Tangará da Serra para que, no prazo de 10 

dias, informe se possui interesse no litígio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282218 Nr: 10812-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON WOLENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

29/29-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Comodoro, devendo, na ocasião, apresentar 

cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8030 Nr: 481-49.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BERNARDES VIEIRA, CLAÚDIO 

SAKIAMA DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos.

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 

dias, manifeste sobre a impugnação apresentada às fls. 135/139, com a 

devida fundamentação, sendo que, ratificando ou retificando o cálculo, 

deverá atualizá-lo até os dias atuais.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que deverão, 

ainda, pugnarem o que entenderem de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147728 Nr: 7555-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Vistos.

À decisão de fls. 250 determinou que a parte executada cumprisse, no 

prazo de 30 dias, a obrigação firmada no acordo de fls. 238/238-verso, 

sob pena de multa cominatória.

A parte executada, à fl. 251, pugnou pela juntada do protocolo realizado 

neste Município (fls. 252/264), para instituir a servidão de passagem, bem 

como pleiteou a suspensão da exigibilidade da multa cominatória.

 Às fls. 265/266 a parte exequente requereu a aplicação das astreintes, 

uma vez que decorreu o prazo sem que o executado cumprisse a 

obrigação.

À fl. 238 fora determinado que se oficiasse ao Município, a fim de saber 

informações acerca do protocolo administrativo realizado pelo executado, 

o que foi cumprido às fls. 275/284.

A parte executada peticionou à fls. 270, informando que está realizando 

as providências exigidas pelo Município, oportunidade em que acostou os 

documentos de fl. 271/273.

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se do ofício encaminhado pelo Município 

às fls. 275/277, que o executado não apresentou, no prazo determinado, o 

projeto com as adequações solicitadas pela Administração Pública.

Observa-se que a parte executada apresentou o projeto, porém, está 

inerte quanto ao atendimento das pendências indicadas pelo Município de 

Tangará da Serra para que o projeto avance.

Logo, inicialmente, atendeu ao ato judicial de fl. 250 com o protocolo do 

requerimento.

 Diante disso, DETERMINO:

1. INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo 

de 30 dias, suprir as pendências para o prosseguimento do requerimento 

apresentado na prefeitura de Tangará da Serra, sob pena de multa diária 

no valor de 300,00, até o limite de R$ 37.480,00.

 2. Sem prejuízo das providências anteriores, considerando a possibilidade 

de composição amigável entre as partes, DEFIRO o pleito de fl. 289, razão 

porque DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 de novembro de 

2018, às 14h00min, a ser realizada por este Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158107 Nr: 6703-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA AGRICOLA COMERCIO DE 

MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLAS ME, ELTON MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o pleito de fls. 74/75-verso, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar nos autos, mormente sobre a 

possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164206 Nr: 2364-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MENDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do 

débito visualizado na vertente demanda, no sistema SerasaJud, como 

requerido à fl. 171.

No mais, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado nos autos (fls. 67/68) em 

favor da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC, além do Provimento 68/2018 do CNJ.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198789 Nr: 13776-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DIEGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a ausência de efeito suspensivo nos Autos dos Embargos à 

Execução n. 17788-49.2018.811.0055 (Código: 290965), INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290965 Nr: 17788-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DIEGO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.

Uma vez que não se vê pedido de efeito suspensivo, a execução deverá 

seguir nos seus ulteriores termos.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167938 Nr: 8285-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando a ausência de efeito suspensivo nos Autos dos Embargos à 

Execução n. 17784-12.2018.811.0055 (Código: 290962), INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290962 Nr: 17784-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Vistos.

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.

Uma vez que não se vê pedido de efeito suspensivo, a execução deverá 

seguir nos seus ulteriores termos.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290966 Nr: 17790-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247

 Vistos.

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.

Uma vez que não se vê pedido de efeito suspensivo, a execução deverá 

seguir nos seus ulteriores termos.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136812 Nr: 7104-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEIDE BATISTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179988 Nr: 21949-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CASARIN, JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO, 

RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Regina Coutinho Negri 

Soares - OAB:254.755 SP, IZABELLA FRESCHI RORATO - OAB:OAB/PR 

85.480, MARCELO NEGRI SOARES - OAB:OAB/SP 160.244, NATALIA 

CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, THAÍS ANDRESSA 

CARABELLI - OAB:OAB/PR 84.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes da designação do inícios dos trabalhos periciais para o dia 

05.11.2018, às 13h30min, nesta Secretaria da Primeira Vara Cível, nos 

termos da informação de fl. 277.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179294 Nr: 21352-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CASARIN, JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO, 

RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA FRESCHI RORATO - 

OAB:OAB/PR 85.480, MARCELO NEGRI SOARES - OAB:OAB/SP 

160.244, THAÍS ANDRESSA CARABELLI - OAB:OAB/PR 84.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes da designação do inícios dos trabalhos periciais para o dia 

05.11.2018, às 13h30min, nesta Secretaria da Primeira Vara Cível, nos 

termos da informação de fl. 261.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143499 Nr: 3027-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES LTDA, VERONIL 

BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Se exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de 

expropriação e conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além de 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo 

o silêncio como concordância.Se for o caso, PROMOVA a Secretaria de 

Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos 

do CPC.Em caso de não localização do veículo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o prosseguimento da vertente execução.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245623 Nr: 13255-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO KUNNTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 15 dias, valendo o silêncio como concordância. Sem prejuízo 

das determinações anteriores, ENCAMINHEM-SE os autos a distribuição 

para a retificação da distribuição e autuação, a fim de passar a constar 

“com custas”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282218 Nr: 10812-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON WOLENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Edson Moura de Araújo, brasileiro, convivente, joalheiro, 

RG: 12423211/SSP/MT, CPF: 858.537.041-68 propôs a AÇÃO DE 

USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL em desfavor de Wilson Wolenski, brasileiro, 

divorciado, açougueiro, RG: 984.295-SSP/MT, CPF: 484.300.649-15, para 

fins de declarar judicialmente a propriedade do Veículo: GM/VECTRA CD - 

ESP/TIPO AUTOMÓVEL, Ano Fabricação/Ano Modelo: 1999/2000, Placa: 

CRM-0630, Combustível: GASOLINA, Renavam: 00723780161, Chassi: 

9BGJL19Y0YB100112, que por meio de procuração pública rogada pelo 

requerido, mantém a posse mansa e pacífica por mais de cinco anos do 

referido bem, conforme documentos acostados nos autos.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Veículo: GM/VECTRA CD - ESP/TIPO 

AUTOMÓVEL, Ano Fabricação/Ano Modelo: 1999/2000, Placa: CRM-0630, 

Combustível: GASOLINA, Renavam: 00723780161, Chassi: 

9BGJL19Y0YB100112.

Decisão/Despacho:Vistos. A citação por edital pressupõe o esgotamento 

das diligências nos endereços apontados nos autos. No vertente caso, a 

verdade é que, conforme se vê à fl. 24, a correspondência retornou com a 

informação “mudou-se”. A localização da parte demandada, acima de 

tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido processo legal. Com 

esse objetivo, fora promovida pesquisa de endereço nos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência 

da própria parte manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente 

na Receita Federal e na Justiça Eleitoral. Vale dizer que, na forma do art. 

256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo de informações sobre o 

endereço do demandado nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos apresenta-se como pressuposto 

indispensável para a citação editalícia. Assim sendo, as diligências 

anteriores já serão suficientes para expurgar qualquer nesga de nulidade 

em eventual citação por edital. Afinal, se a própria parte negligenciou em 

manter o endereço atualizado nos mencionados cadastros, retira-lhe 

qualquer legitimidade para se insurgir contra as consequências da 

constatação do paradeiro incerto e desconhecido. É lógico que haveria, 

além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de endereço, porém, as 

que ora se lança mão mostram-se suficientes. Logo, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 29 de novembro de 2018, às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro. Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC. CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. A 

citação do demandado Wilson Wolenski deverá se dar nos seguintes 

endereços: (a) Avenida Pref. Valdir Masutti, n. 119 N, Bairro Centro, 

Comodoro/MT, CEP 78.310-000; (b) Avenida Paraná, n. 3.525, Bairro 

Centro, Comodoro/MT, CEP 78.310-000; (c) Est. Municipal, Km 05, S/N, 

Zona Rural, Campos de Júlio/MT, CEP 78.307-000 e (d) Rua das Acacias, 

n. 3.583, casa, Bairro Centro, Comodoro/MT, CEP 78.310-000. CITEM-SE, 

ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, inciso III, do CPC. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nome e cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223907 Nr: 13280-31.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos.

À CONTADORIA para que calcule o valor devido, nos termos da 

sentença/acordão, até o dia 04/06/2018, data na qual ocorreu o depósito 

pela parte executada (fl. 189).

Realizados os cálculos, a Contadoria deverá esclarecer se o valor de R$ 

2.089,97, como depositado à fl. 189, quitou a dívida ou há saldo 

remanescente.

Caso algum débito restar, deverão incidir sobre o valor remanescente a 

multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, nos termos da 

decisão de fls. 185/186, atualizado o valor até os dias atuais.

Cumprida essa diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 
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manifestarem sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que a parte 

executada, se não discordar do cálculo e houver parcela restante, deverá 

depositar eventual débito remanescente, sob pena de penhora “on line”.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9471 Nr: 2119-20.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. ANTONIO DA COSTA & CIA LTDA, LUIZ 

ANTONIO DA COSTA, ODAIR ALVES DA COSTA, OÊNIA MARIA DA 

COTSAS, LUIZ ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

De início, considerando o contido à fl. 455, acerca do cálculo da dívida, na 

forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador 

Judicial para apurar o valor da dívida.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.

Após, com a homologação expressa ou tácita do cálculo judicial, 

DEPREQUE-SE a realização da hasta pública, como já determinado à fl. 

411.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4395 Nr: 123-55.1997.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA PEREIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA REAL LTDA, ESPOLIO DE 

VALDENIR MACHADO DE PAULA, SUELY BENITES MACHADO, REVAIR 

RODRIGUES MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVAIR RODRIGUES 

MACHADO NETO - OAB:OAB/MS 14.803

 Vistos.

CUMPRA-SE o item “III” da decisão de fls. 600-verso.

No mais, CERTIFIQUE-SE o cumprimento do item “II” da decisão de fls. 

600-verso.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191755 Nr: 8131-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRNACISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 PROMOVA-SE, ainda, a Secretaria de Vara as comunicações indicadas 

nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada 

no artigo 842 do CPC.Por conduto do artigo 844 do CPC, é de 

responsabilidade da parte exequente a averbação da penhora no ofício 

imobiliário, EXPEDINDO-SE a respectiva certidão.Com a lavratura do termo 

de penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.Após, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da avaliação, 

valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte 

exequente deverá indicar a forma de expropriação, apresentar a 

atualização da dívida, bem como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na 

forma do artigo 883 do CPC.Após, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar no prazo de 15 dias sobre o cálculo, valendo o silêncio como 

concordância.Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, 

HOMOLOGO a avaliação e o cálculo.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 70902 Nr: 15-12.1986.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LUSCENTI, ALFREDO 

EDSON LUSCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Infere-se, portanto, que, inobstante a rescisão contratual, em virtude do 

inadimplemento, conforme informado pelo autor, é inconcebível o 

levantamento dos valores que reconhecidamente devia, ao argumento de 

que, como a parte demandada alienou o imóvel a terceiro, não teria tido 

prejuízo.Em resumo, a parte autora não possui interesse/legitimidade para 

pugnar pelo levantamento da quantia, se ainda existente.Posto isso, 

INDEFIRO o pleito em questão.Dessarte, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito e, nada sendo 

requerido, ARQUIVE-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150578 Nr: 10664-25.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CONSTANTINO PEDRO DA SILVA, 

ALESSANDRA MARIA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

O laudo pericial de fls. 336/337 constatou a invalidez permanente, parcial e 

incompleta, graduando a invalidez em 50%. Ocorre que não fora informado 

o membro afetado na porcentagem indicada, restando o laudo incompleto.

 Posto isso, INTIME-SE o médico perito para, no prazo de 15 dias, proceder 

à complementação do laudo pericial, notadamente quanto ao membro 

afetado pela invalidez e a porcentagem correspondente.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto 

à complementação do laudo pericial ou pugnar o que de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Vistos.

Considerando a possibilidade de melhor esclarecimento dos fatos e que a 

legislação, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC, permite o 

chamamento das partes para casos desse jaez, DESIGNO audiência para 
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o dia 21 de novembro de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181622 Nr: 23725-79.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CARNEIRO MOTA, DANIELLE VIEZZER MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA, 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JOSÉ EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/PB 14.352, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 Vistos.

 Primeiramente, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar 

quanto aos termos das impugnações encartadas às fls. 257/259, 260/265 

(documentos de fls. 266/343) e 344/344-verso, enfrentando e 

esclarecendo, de forma fundamentada, os pontos de irresignação 

apresentados, promovendo, se for o caso, a “ratificação” ou “retificação” 

do laudo pericial.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

quanto à complementação apresentada.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246230 Nr: 13790-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOBIG AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA, CARLA 

FERNANDA TOLOI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) se as partes acordaram verbalmente que no 

contrato de aluguel teria uma cláusula dispondo que o prazo de duração 

seria de cinco anos; (b) se a construção e as benfeitorias realizadas no 

imóvel foram autorizadas pela parte autora; (c) qual o valor que fora gasto 

pelo demandado com a construção e as benfeitorias realizadas no imóvel; 

(d) o período em que a parte demandada estaria inadimplente; (e) se as 

partes acordaram verbalmente que o pagamento do IPTU seria realizado 

pela parte demandada.Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o 

depoimento pessoal das partes.DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h00min, devendo as 

partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do 

§ 4º do art. 357 do CPC, bem como procederem à sua intimação, conforme 

determina o art. 455 do CPC.Na intimação das partes para prestarem 

depoimento pessoal constará a advertência da pena de confissão, 

consoante estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129895 Nr: 8740-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, ILDO 

CRESTANI, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.

Considerando o tempo já transcorrido desde a elaboração do laudo de 

avaliação (fls. 189/193), RENOVE-SE a avaliação, oportunidade em que o 

Oficial de Justiça deverá enfrentar os pontos de irresignação incrustados 

na petição de fls. 204/204-verso.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto 

à avaliação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103827 Nr: 2670-82.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOACIR BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 

8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 13.884, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, FERNANDO MARSARO - 

OAB:OAB/MT 12.832, HILVETE MARIA DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/DF 23.829, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:OAB/PR 26.822-B, 

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9.456, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA 

ROSA - OAB:OAB/MT 18.099, THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 22.056, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. 

Não há contradição interna (contradição externa não é hipótese de 

embargos), ou mesmo erro material. E, ainda, foram utilizados os 

fundamentos suficientes para se chegar à conclusão ora impugnada.Após 

esses esclarecimentos, vislumbra-se que a parte embargante insurge-se 

contra a decisão uma vez que, segundo alega, ouve omissão sobre tese 

firmada em julgamento de recurso repetitivo referente à ausência de 

interesse de agir para a ação de prestação de contas nos contratos de 

mútuo e financiamento.Ocorre que, inobstante a matéria estar preclusa, 

uma vez que o interesse de agir analisa-se na primeira fase da ação de 

prestação de contas, a vertente ação não é oriunda de contratos de 

mútuo, mas, sim, de lançamentos e encargos que teriam sido realizados de 

forma irregular na conta corrente da parte autora.Ademais, no tocante à 

afirmação de omissão sobre tese firmada em julgamento de recurso 

repetitivo referente à prescrição para a repetição de indébito, ressalta-se 

que se trata de questão já decidida na Apelação Cível n° 92666/2009, 

perfazendo coisa julgada. Na oportunidade, restou afastada a prescrição 

das parcelas de 09/05/1988 até 09/05/2008 (fls. 178/183).Em suma, certa 

ou não a compreensão fática/jurídica lançada na decisão, como não se 

depara com a omissão a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso 

aviado não é próprio para o fim pretendido.Nesse sentido:(...)Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, 

DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 2991-54.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ROSE LTDA, 

TRANSPORTADORA TRANSAMERICA JUNIOR LTDA ME, ELIANE 
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TEREZINHA BONISSONI, ESPOLIO DE OESIO FRANCISO BONISSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZECCHETTO SAEZ 

RAMIREZ - OAB:OAB/SP 188.439, LUCIA SATIKO ATAKIAMA - 

OAB:11462, MARCUS VINÍCIUS SANCHES - OAB:38007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.Por outro lado, na forma 

do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno 

advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%.A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do 

CPC.Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, indicar conta bancária para a transferência, 

oportunidade em que deverá esclarecer se o valor depositado quita 

integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, valendo o 

silêncio como inexistência de remanescente.Em seguida, diante da conta 

bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta 

bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate apenas de 

levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui 

procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público.(....)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211931 Nr: 3564-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOMAR GUILHERME TALHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação 

expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado 

nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas 

não o faz.Já a contradição se configura quando os termos de uma 

decisão se mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a 

decisão.A obscuridade, por sua vez, se configura quando há falta de 

clareza do ato. Quando a decisão for ininteligível, incompreensível, 

ambígua e capaz de despertar dúvida no leitor.Não custa ressaltar que os 

embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, 

conforme faz ver recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. 

Não há contradição interna (contradição externa não é hipótese de 

embargos), ou mesmo erro material. E, ainda, foram utilizados os 

fundamentos suficientes para se chegar à conclusão ora impugnada.Em 

verdade, a parte embargante discorda da não fixação de honorários 

advocatícios, bem como impugna a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Entretanto, tal discordância está embasada no 

inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão, e não em 

matéria a ser tratada no bojo do presente recurso.Desse modo, não há 

questão a ser tratada no bojo de embargos de declaração, mormente 

porque não há contradição e/ou omissão nos termos da sentença.Em 

suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na sentença, 

como não se depara com a contradição a que se refere o art. 1.022 do 

CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.Nesse sentido:

(...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157511 Nr: 6109-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDIO PUHL, IVOMAR GUILHERME 

TALHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação 

expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado 

nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas 

não o faz.Já a contradição se configura quando os termos de uma 

decisão se mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a 

decisão.A obscuridade, por sua vez, se configura quando há falta de 

clareza do ato. Quando a decisão for ininteligível, incompreensível, 

ambígua e capaz de despertar dúvida no leitor.Não custa ressaltar que os 

embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, 

conforme faz ver recente julgado do Superior Tribunal de 

Justiça(...)Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente 

inteligível. Não há contradição interna (contradição externa não é hipótese 

de embargos), ou mesmo erro material. E, ainda, foram utilizados os 

fundamentos suficientes para se chegar à conclusão ora impugnada.Em 

verdade, a parte embargante discorda da não fixação de honorários 

advocatícios, bem como impugna a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Entretanto, tal discordância está embasada no 

inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão, e não em 

matéria a ser tratada no bojo do presente recurso.Oportuno registrar que, 

di ferentemente do alegado pela embargante, a par te 

exequente/embargada fora condenada ao pagamento das despesas e 

custas processuais.Desse modo, não há questão a ser tratada no bojo de 

embargos de declaração, mormente porque não há contradição e/ou 

omissão nos termos da sentença.Em suma, certa ou não a compreensão 

fática/jurídica lançada na sentença, como não se depara com a 

contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso aviado não é 

próprio para o fim pretendido.Nesse sentido:(...)Ante o exposto, RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a 

pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103481 Nr: 2281-97.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Vistos.

 Primeiramente, INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 dias, manifestar 

quanto aos termos das impugnações encartadas às fls. 597/603 e 

619/620, bem como acerca das omissões/inconsistências indicadas no 

laudo de fl. 607/616, enfrentando e esclarecendo, de forma 

fundamentada, os pontos de irresignação apresentados, promovendo, se 

for o caso, a “ratificação” ou “retificação” do laudo pericial.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

quanto à complementação apresentada.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 285 de 824



 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5653 Nr: 377-28.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BUSANELLO, LÚCIA INÊS 

BUSANELLO, JOÃO CARLOS MOERSCHBERGER, MARIA TURRA 

MOERSCHBERGER, MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA, PAULO 

ROBERTO TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR BUSANELLO, Cpf: 

17470587004, Rg: 8023283826, Filiação: Athaydo Busanello e Rosa 

Busanello, data de nascimento: 12/04/1951, brasileiro(a), natural de 

Tucunduva-RS, casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido LÚCIA INÊS BUSANELLO, Cpf: 17472587004, Rg: 850518, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA, Cpf: 55728790020, 

brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS VALDIR BUSANELLO, 

LÚCIA INÊS BUSANELLO E MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA, 

acima qualificados, para tomarem ciência dos valores bloqueados às fls. 

339/341 dos autos, bem como para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

ou b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

na forma do artigo 854, § 3º, do CPC. Ficando cientes de que não sendo 

apresentada manifestação no prazo acima, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

conforme determina o artigo 854, § 5º do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Nos termos do artigo 835, inciso I 

e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 

854 do CPC disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional.Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no 

bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.Veja-se 

que diante da primazia do dinheiro na ordem das penhoras, 

independentemente da existência de outros bens, como é o caso dos 

autos, sempre é possível a penhora de dinheiro. De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.Dessa 

feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o 

prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.Não 

apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.Assim sendo, em havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.Por fim, seja 

para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para determinar à 

instituição financeira a transferência do montante indisponível, 

CONCLUSOS os autos.Vale dizer que a busca da penhora “on line” 

pautou-se apenas nos CPF’s encontrados nos autos.No mais, é possível 

verificar que o executado Paulo Roberto Turra já foi intimado acerca do 

laudo de avaliação de fls. 291/303, deixando transcorrer “in albis” o prazo 

para manifestar, como revela à certidão de fl. 331.Da mesma forma, a 

parte exequente, como se vê à fl. 334/335-verso, muito embora 

devidamente intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

manifestar acerca do laudo de avaliação de fls. 291/303.Dessa feita, 

INTIME-SE por edital acerca do laudo de avaliação de fls. 291/303 os 

executados Valdir Busanello, Lúcia Inês Busanello e Maria de Lourdes 

Fydriszewski Turra, haja vista que, conforme revela a certidão de fl. 152, 

encontram-se em local incerto e não sabido, consignando o prazo de 15 

dias para tanto, valendo o silêncio como concordância.Com a mesma 

finalidade, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE, uma vez que nomeada 

curadora especial dos executados João Carlos Moerschberger e Maria 

Turra Moerschberger, consignando o prazo de 15 dias para manifestar 

acerca do laudo de avaliação de fls. 291/303, valendo o silêncio como 

concordância.Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, 

HOMOLOGO o laudo de avaliação de fls. 291/303.INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a petição de fls. 

273/274-verso, pugnando o que entender de direito.Por fim, considerando 

a informação contida na certidão de fls. 288/290 acerca da existência de 

“membros do MST em parte do imóvel sob matrícula n. 4.017”, OFICIE-SE 

ao INCRA para que, no prazo de 15 dias, informe se há interesse jurídico 

na demanda, como já observado em outra demanda onde figuram as 

mesmas partes (Autos n. 400-71.1997.811.0055 – Código: 4406).Caso 

mantenha interesse, na forma da Súmula 150 do STJ, ENCAMINHEM-SE os 

autos à Justiça Federal para decidir sobre a existência de tal interesse e, 

em eventual despacho positivo, para que lá tramite a 

execução.INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

Advertência: O prazo para manifestarem sobre os valores bloqueados é 

de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste Edital. E não 

sendo apresentadas manifestações pelos executados, os bloqueios 

efetuados serão convertidos em penhora.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212763 Nr: 4308-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA RAQUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 108/108-verso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito, mormente para indicar quais diligências 

pretende ver realizadas com os dados ali indicados, uma vez que não 

consta requerimento expresso na aludida petição de fls. 108/108-verso. 

No mais, a execução é promovida no interesse do credor, de modo que 

cabe a este indicar os bens que pretende ver penhorado ou, ainda, as 

diligências necessárias para tanto.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141159 Nr: 487-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX KRANSCZAK, ANILDO GARCIA 

KRANSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - 

OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEPREQUE-SE a penhora, avaliação, depósito e demais atos de execução 

até ultimar a expropriação dos veículos indicados à fl. 168.

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 27764 Nr: 1293-81.2005.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE SOUZA, ERLI DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA, WALTEMIR CLOVIS 

PICCOLI, PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, RENATA BUENO CONTRERA - OAB:169385

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

622-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito no que tange à execução dos demais valores (danos 

morais e honorários sucumbenciais), oportunidade em que deverá, ainda, 

apresentar novamente o cálculo da dívida de fl. 608, decotando-se todo o 

valor abrangido pelo acordo de fls. 601/603 (R$ 230.000,00) e homologado 

às fls. 604/604-verso, mormente porque, em caso de descumprimento, 

será promovida a execução do valor, eventualmente pendente, em face da 

empresa Piccoli Transportes Ltda. EPP e não do executado em questão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277984 Nr: 7395-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SOUZA SERAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 52 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 367,00 (Trezentos e 

Sessenta e Sete Reais) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168989 Nr: 10463-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

JOBRAIL ANDRE DA SILVA, RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA 

DA SILVA AMARAL, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 143 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 271,18 

(Duzentos e Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270818 Nr: 1846-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDERIA BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 113-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244633 Nr: 12472-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, compulsando os presentes autos, verifica-se que 

está pendente o recolhimento parcial da complementação da diligência 

requerida às fls. 104, bem como a diligência para cumprimento do 

mandado de fl. 116, expedido em atendimento à petição de fl. 110, tendo 

em vista a certidão da Coordenadoria Administrativa de fl. 118. Desta 

forma, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de cinco dias, 

promover a complementação das diligências no valor de R$ 38,90 (Trinta e 

Oito Reais e Noventa Centavos), devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça ARASH KAFFASHI, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, bem como para que providencie o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line -> Diligência) 

e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de cinco dias, indicando o Oficial de Justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, 

a fim de que se efetive o cumprimento do mandado de fl. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292502 Nr: 19036-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA MARIA SANCHES PATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GILSON KLUSKOVSKI, JOSEFINA 

ALVES DE JESUS KLUSKOVKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, bem como esclarecer o valor da causa, uma vez 

que o valor contido na fl. 07-verso não coincide com aquele constante na 

fl. 05 e na planilha de cálculo de fl. 20, na forma do artigo 319, incisos II e 

V, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292046 Nr: 18653-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ERIKA SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, EMERSON ROBESON FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

do demandado Emerson Robeson Franco, na forma do artigo 319, inciso II 

do CPC, e a opção pela realização ou não da audiência de conciliação e 

mediação, na forma do artigo 319, inciso VII, também do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135650 Nr: 5846-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. P. G. INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. I. C. DISTRIBUIDORA DE TINTAS E 

MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:OAB/RS44096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 237.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Se transcorrer “in albis” o prazo, conforme interpretação do artigo 921, 

inciso III, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo 

que, pelo prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, 

após tal lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 05 

(cinco) anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223659 Nr: 12976-32.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 112, com a suspensão do trâmite processual até 27 

de dezembro de 2018.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE a sorte da carta precatória de fl. 100 

(fl.110).

Após, se não localizado o demandado, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, informar o seu paradeiro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226047 Nr: 15074-87.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 119, com a suspensão do trâmite processual até 27 

de dezembro de 2018.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE a sorte da carta precatória (fl. 117).

Por fim, se não localizada a demandada, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, informar o seu paradeiro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107925 Nr: 6597-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O acordo de fls. 225/226 fora assinado pelo digno advogado da 

parte autora, com poderes para transigir à fl. 14, e pelo executado.No 

entanto, a assinatura do executado, como se vê à fl. 226 é mera cópia 

reprográfica.Sobre tal situação, já se decidiu que:(...)Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o acordo original, onde conste a chancela original da 

parte executada..ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292214 Nr: 18782-77.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu endereço 

eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256955 Nr: 22227-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DA PAZ CABRAL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMEXAGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORTEZ TORRES 

CASTELO BRANCO - OAB:78159/PR

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu endereço 

eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292212 Nr: 18781-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA KAPPES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO S/A, BANCO CSF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR 

a inicial no que tange ao valor da causa, a fim de expressar a soma do 

débito que se pretende a declaração de inexistência com o montante 

requerido a título de danos morais, conforme a fundamentação anterior, 

sob pena de indeferimento e consequente extinção anômala, na forma do 

artigo 319, inciso V, do CPC, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225664 Nr: 14780-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DE SOUZA ANASTACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 87, com a suspensão do trâmite processual até 27 

de dezembro de 2018.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE a sorte da carta precatória de fl. 68 (fl. 

85).

Após, se não localizado o demandado, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, informar o seu paradeiro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229802 Nr: 18293-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS 

EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTALL NUTRIÇÃO ANIMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 107.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Caso transcorra “in albis” o prazo assinalado, tendo em conta que se 

trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291866 Nr: 18521-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu endereço 

eletrônico, bem como a profissão dos demandados na forma do artigo 319, 

inciso II do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159272 Nr: 8093-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA BEATRIZ GODOI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:OAB/MT15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 103, DEFIRO apenas o prazo de 15 dias 

para que a parte autora promova a diligência necessária para o 

andamento do feito, bem como manifeste sobre a certidão de fl. 97.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 23-03.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Luiz Rizzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurea Christina Souza Faria - 

OAB:13.409-B OAB/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - OAB:4864-B, JOSÉ BERILO 

DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, 

Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - 

OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 Vistos.

Como já determinado à fl. 226, bem como diante do quanto requerido à fl. 

234, tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação 

da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 3047-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 141, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198009 Nr: 13148-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 87, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.
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Após o que, CUMPRA-SE o mandado de fl. 84, observando, em seguida, o 

ato judicial de fl. 82.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228609 Nr: 17269-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DONIZETE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 83, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a certidão de fl. 76, apresentando o endereço atualizado 

da executada.

Após, se apresentado o endereço atualizado, PROMOVA-SE citação e 

demais atos de execução.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285925 Nr: 13797-65.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS, VALDEIR 

APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BONFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233527 Nr: 22326-44.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 16447-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como já consignado no ato judicial de fl. 80, não há o que se falar em 

suspensão, uma vez que o vertente processo ainda se encontra na fase 

de conhecimento, bem como pende de cumprimento mandado de busca e 

apreensão e citação (fl. 64) e distribuição de cartas precatórias (fls. 66 e 

68/73).

Logo, INDEFIRO o pedido correlato.

 Posto isso, como já determinado no ato judicial de fls. 80/80-verso, 

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, na forma 

do artigo 485, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143226 Nr: 2728-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAMU EKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE CASAGRANDE KESERLE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 Vistos.

Tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da 

parte exequente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23634 Nr: 3563-49.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO & STRITAL LTDA, CARLOS ALBERTO 

CELSO, HERMANN STRITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO RUBENS PEREIRA 

NAVARRO - OAB:OAB/SP 34.847, LIGIA PAVANELO MANTOVANI 

BONFANTE - OAB:297306, MARIA JULIA VICARI ALVES - OAB:OAB/SP 

229.136, MARINA BAGGINI CARVALHO - OAB:OAB/SP 313.110, 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140, José Eduardo Leite - OAB:6517-MT

 De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fls. 1680/681 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados.Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora.Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a 

Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 
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expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente 

certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de 

honorários e de débito principal, cada levantamento deverá receber o 

tratamento que lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme 

acima delineado.No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, 

oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, 

promovendo-se o decote do valor já penhorado.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290736 Nr: 17625-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNEY VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, COOPERATIVA 

DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDESTE MT\PA – SICREDI 

SUDOESTE MT\PA, pretende alcançar o bem que se encontra em posse da 

parte requerida OSNEY VICENTINI, em decorrência da cédula de crédito 

bancário indicada às fls. 28/32-verso.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 34/35. Assim, atendendo 

ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 842-51.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BASSANI DAVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES 

GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de quinze dias, promover o recolhimento dos emolumentos junto 

ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente ao registro da usucapião 

em nome do autor, no valor de R$ 2.111,16 (Dois Mil Cento e Onze Reais e 

Dezesseis Centavos), devendo efetuar referido pagamento diretamente no 

balcão da Serventia, nos termos do Ofício de fls. 249/256, ou por meio de 

depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 

2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273704 Nr: 4037-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NETO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 110/118 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242110 Nr: 10459-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10459-20.2017.811.0055 cód. 242110

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCIANA SANCHES VICENTE DE LIMA

PARTE REQUERIDA: ROBERTO PROCOPIO DE LIMA SANCHES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Roberto Procopio de Lima Sanches, Cpf: 

88348539115, Rg: 12651923 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua A, N. 3.348-N, Bairro: Jardim Bela Vista, Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ R$ 508,83 (quinhentos e oito reais e oitenta 

e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 372,00 

(trezentos e setenta e dois reais), e o valor da taxa, qual seja R$ 136,83 
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(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 9 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137720 Nr: 8089-78.2011.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVE, BMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos) para recolhimento da guia 

de custas Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171246 Nr: 12690-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:MT 9066, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, EULIENE 

ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

694,00 (seiscentos e noventa e quatro reais) Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 518,52 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta 

e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 175,48 (cento 

e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da 

Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte 

deverá providenciar também o pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué 

Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

devendo juntar aos autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, 

caso não sejam efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito 

relativa aos valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249679 Nr: 16375-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMDC, TMDC, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora acerca da certidão negativa o sr. Oficial 

de Justiça de fl. 66 para, no prazo legal, manifestar o que for de direito.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184020 Nr: 1998-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 71, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188997 Nr: 5876-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSM, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu patrono, para 

manifestar acerca da certidão negativa de fl. 66, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 292 de 824



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277518 Nr: 7005-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADRIANA RIBEIRO MASSON, MÁRCIA 

CRISTINA RIBEIRO PORTO, MARCELO ANDERSON RIBEIRO, MERCIA 

SILVIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.240 a seguir 

transcrita:"Certifico que em cumprimento ao r. mandado retro mencionado, 

dirigi-me aos endereços indicados no mandado e, após as formalidades 

legais, efetuei a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO dos requeridos: MARIA ADRIANA 

RIBEIRO MASSON; MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO PORTO e MÉRCIA SILVIA 

RIBEIRO, dos termos da presente ação e inteiro teor da decisão proferida 

nos autos, bem como para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 26/11/2018, às 16h00, acompanhados de advogado, 

os quais bem cientes ficaram, aceitaram a contrafé que lhes ofereci e 

exararam suas assinaturas no verso do mandado. Certifico que não foi 

possível efetuar a INTIMAÇÃO do requerido MARCELO ANDERSON 

RIBEIRO, em razão de não encontrá-lo no endereço, pois obtive 

informação dos requeridos acima citados, que ele não reside nesta 

cidade. Dou fé. Tangará da Serra/MT, que nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162071 Nr: 13152-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ZEZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição de intimação do executado, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Parque das Mansões, a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 50913 Nr: 1179-11.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR LUIZ FOLLE, NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de 3(três) diligências ao oficial de 

justiça, nos bairros: Vila Alta, Jardim Califórnia e Talismã, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283617 Nr: 11971-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente efetuou o pagamento de apenas 01 (uma) 

diligência, apesar de ter sido intimada para pagar 02 (duas). Desse modo, 

intimo a parte exequente para efettuar o pagamento da diligência faltante, 

no prazo de 05 (cinco) dias e nos moldes da certidão de fl. 41.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223355 Nr: 12703-53.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ NATALÍCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 

- CASAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 60//65, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287545 Nr: 15248-28.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR SABEDOPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Certifico que a contestação de fls. 37/77 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292201 Nr: 18763-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT, ANTONIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, LINDAMIR MACEDO PAIVA - OAB:16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODUWALDO DE SOUZA 

CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 20, a requerida não 
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comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,98 

(cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, 

totalizando o valor de R$ 193,50 (cento e noventa e três reais e cinquenta 

centavos), dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), a serem depositados na 

conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de 

Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando os comprovantes nos autos. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo a requerida para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101213 Nr: 141-90.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA, 

MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fls. 1707/1709, analisando 

detidamente os autos, não consegui identificar o porquê do depósito da 

conta n.º 4600104465495. Sendo assim, considerando que foi o 

executado quem o depositou nos autos, intimo-o para que esclareça a que 

ele se refere, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288855 Nr: 16136-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDO PERTILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288855.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Itaucard S/A.

 Requerido: Elido Pertie.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Itaucard S/A em face de Elido Pertie, ambos qualificados.

Determinado emenda a inicial às fls. 23, a parte requerente, às fls. 25, 

pugnou pela desistência da ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, 

nos presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi expedido 

mandado de busca e apreensão.

 Custas processuais, se houver, pela parte requerente, nos termos do art. 

90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254507 Nr: 20301-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 254507.

 Vistos,

Compulsando aos autos verifico que, às fls. 34, fora juntada certidão da 

Oficiala de Justiça, constando o valor referente as diligências 

complementares.

Às fls. 36 e 42, a parte requerente foi intimada para efetuar o respectivo 

pagamento.

Às fls. 41, a parte requerente requereu a desistência da ação, bem como 

sua extinção sem resolução de mérito.

É o necessário à análise e decisão.

Tendo em vista que a parte requerente não realizou o pagamento 

referente as diligências complementares da Oficiala de Justiça, intime-se 

novamente esta para, no prazo de 05 dias, recolher o complemento da 

diligência informado às fls. 34.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, dê-se ciência a Sra. Meirinha para, 

querendo, adotar as providências necessárias para o recebimento do 

valor.

Após, voltem os autos conclusos para análise de fls. 34.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140515 Nr: 11078-57.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIVALDO SOARES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 140515.

 Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: Jenivaldo Soares do Carmo.

 Executado: Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Jenivaldo Soares do 

Carmo em desfavor de Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A, 

ambos qualificados.

 Realizados vários atos processuais, as partes informaram a realização 

de um acordo extrajudicial, homologado às fls. 315, porém, a parte 

exequente, às fls. 332/333, informou que a parte executada não tinha 

cumprido com a obrigação de fazer, de modo que o feito passou à fase de 

cumprimento de sentença às fls. 335.

Intimada a cumprir com a obrigação assumida, a instituição financeira 

executada, às fls. 338/339, juntou o comprovante do cumprimento da 

obrigação (baixa do gravame do veículo objeto dos autos).

A parte exequente, às fls. 342/343, informou que a obrigação foi 

devidamente cumprida.

 É breve o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte executada cumprido integralmente a obrigação assumida, 

entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.
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Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282225 Nr: 10816-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perdue Comercial Importadora e Exportadora Ltda. , 

JDC.SÃO PAULO-SP 23ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/SP: 113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 282225.

Vistos,

O ato deprecado foi devidamente cumprido.

Assim, providencie-se a devolução da missiva com as baixas, anotações 

e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228085 Nr: 16774-98.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 228085.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do petitório de fls. 83.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290498 Nr: 17425-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 Autos nº: 290498.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concessa data venia, entendo 

que não há nos autos elementos que demonstrem a real insuficiência de 

recursos da parte Embargante, eis que o fato de haver restrições 

financeiras não implica, necessariamente, no reconhecimento da 

hipossuficiência alegada.

 Ademais, considerando a atividade desenvolvida pelo primeiro 

Embargante, que é advogado além de agricultor, em que pese a alegação 

de frustração da lavoura, entendo que, para melhor análise do pedido de 

gratuidade da justiça formulado, deve ser juntado comprovante de 

rendimento (IR dos últimos 03 exercícios fiscais dos dois embargantes).

Além disso, entendo que deve a parte embargante juntar também contas 

atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio (são casados), 

informando ainda os veículos que atualmente o casal usa.

Ante o exposto, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos as 03 últimas declarações de Imposto 

de Renda, devendo juntar ainda contas atualizadas de água, luz e telefone 

de seu atual domicílio e informar os veículos que atualmente usam, 

conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC.

Caso prefiram, poderão os embargantes pagar as custas iniciais.

Registro que isso deverá ser feito sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215565 Nr: 6467-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215565.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as tentativas de citação da parte 

executada restaram infrutíferas (fls. 23, 27, 30, 32, 39, 40, 70 e 75), 

mesmo após expedição de carta precatória.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da executada, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290400 Nr: 17328-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 Autos nº: 290400.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concessa data venia, entendo 

que não há nos autos elementos que demonstrem a real insuficiência de 

recursos da parte Embargante, eis que o fato de haver restrições 

financeiras não implica, necessariamente, no reconhecimento da 

hipossuficiência alegada.

 Ademais, considerando a atividade desenvolvida pelo Embargante, que 

sabidamente é advogado além de agricultor, em que pese a alegação de 

frustração da lavoura, entendo que, para melhor análise do pedido de 

gratuidade da justiça formulado, deve ser juntado comprovante de 

rendimento (IR dos últimos 03 exercícios fiscais).

Além disso, entendo que deve o embargante juntar também contas 

atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio, informando 

ainda o veículo que atualmente usa.
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Ante o exposto, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos as 03 últimas declarações de Imposto 

de Renda, devendo juntar ainda contas atualizadas de água, luz e telefone 

de seu atual domicílio e informar o veículo que atualmente usa, conforme 

preleciona o art. 99, § 2º, do CPC.

Caso prefira, poderá o embargante pagar as custas iniciais.

Registro que isso deverá ser feito sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276102 Nr: 5761-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276102.

 Vistos,

Ao que parece, houve novo erro na indicação do pretenso nome às fls. 

40, já que nos documentos de fls. 30/32 o segundo sobrenome da suposta 

mãe da requerente é SOUSA e não SOUZA, de modo que a autora 

passaria a se chamar “Luzia Teixeira de Sousa” (fls. 38) e não “Luzia 

Teixeira de Souza” (fls. 40).

Assim, mais uma vez esclareça a parte autora qual o correto nome que 

pretende ter.

Sem prejuízo, entendo que devo determinar algumas providências para o 

fim de bem instruir o processo.

Ante o exposto, determino:

a) Junte a parte autora em 10 dias certidão negativa de feitos criminais 

nesta Comarca;

b) Junte a parte autora em 10 dias certidão de inexistência de inquéritos 

policiais nesta Comarca.

 Sem prejuízo, determino que seja oficiado o Instituto Nacional de 

Identificação para informar se existe algum registro criminal em nome de 

Cintia de Souza Lopes (demais qualificações às fls. 18).

 Por fim, designo audiência de justificação para o dia 27 de novembro de 

2018, as 15:30 horas, sendo que nesta data será ouvida a autora e sua 

suposta verdadeira genitora, Sra. Luzia Teixeira de Souza.

Ressalto que a própria parte autora deverá providenciar o 

comparecimento de sua genitora.

Notifique-se o M. Público.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 4709-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ 

- OAB:75142/SP, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENES ORCHEL - 

OAB:9400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos nº: 125717.

Vistos,

Realizado vários atos processuais, às fls. 1.181/1.184 (minuta de acordo), 

foi informado que a parte executada Banco do Brasil S/A cedeu os diretos 

de créditos referentes às operações nº 758373571, 751616999 e 

755673509 à empresa Ativos S/A Securitizadora de Crédito Financeiro, 

sendo que referida empresa junto com a parte exequente realizaram 

composição amigável.

Pois bem. Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta 

vícios, seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado 

por partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial 

disponível, razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do 

ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo em relação às operações nº 

758373571, 751616999 e 755673509, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, conforme petição de fls. 1.188/1.189, na qual o banco 

executado informa que as demais operações também objeto de discussão 

no presente feito, quais sejam, nº 741.319.126, 728.665.812, 729.280.583, 

731.017.474, 731.930.189, 733.381.154 e 736.725.155, não foram cedidas 

para Ativos S/A, resta claro que o feito deve prosseguir em relação a 

estas.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253813 Nr: 19789-41.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTÓTELES DE QUEIROZ 

CAMARA - OAB:19.464-PE, EDUARDO MONTENEGRO SERUR - 

OAB:13.774-PE, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195

 Autos nº: 253813.

 Natureza: Indenizatória.

 Requerente: Benedito Francisco da Silva.

 Requerido: Banco Pan S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c 

obrigação de fazer e repetição do indébito ajuizada por Benedito 

Francisco da Silva em face de Banco Pan S/A, ambos qualificados nos 

autos.

 Alega a parte Requerente que seu nome foi inscrito nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo Requerido, referente ao contrato de empréstimo 

nº 313068657-3, no valor de R$ 2.656,80. Sustenta que não contratou 

referido débito, sendo tal dívida ilegal e fraudulenta.

Aduz ainda que há em seu benefício previdenciário registro e descontos 

relativos à contratação de cartão de crédito com RMC (Reserva de 

Margem Consignável), no valor de R$ 2.330,00, sendo descontado 

mensalmente o valor mínimo da fatura do cartão, sem o seu 

consentimento.

Segue narrando que não houve qualquer contratação desse serviço junto 

ao Requerido, sendo, portanto, ilegais os descontos realizados, bem como 

o envio do cartão de crédito e faturas mensais à sua casa.

Assim sendo, pugnou o Requerente, em sede de liminar, a exclusão da 

RMC e a cessação dos descontos em seu benefício. No mérito, requereu a 

indenização por danos materiais, com repetição do indébito, e danos 

morais.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/20.

A inicial foi recebida às fls. 21/26, oportunidade na qual foi indeferida a 

liminar requerida, tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita.

A parte Requerente interpôs Embargos de Declaração às fls. 29/30, 

alegando omissão quanto à análise do pedido liminar para exclusão de seu 
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nome dos cadastros de proteção ao crédito. Referidos embargos foram 

rejeitados, às fls. 33, eis que inexistente qualquer vício.

O Requerido foi devidamente citado às fls. 31.

Realizada a audiência de conciliação, restou a mesma infrutífera, 

conforme fls. 38.

O Requerido apresentou contestação às fls. 52/61, juntando os 

documentos de fls. 62/76.

Sustenta o Requerido que o contrato nº 313068657-3 foi liquidado em 

20/07/2017 por perda operacional.

Ademais, afirma que o Requerente adquiriu um cartão de crédito 

consignado junto ao Requerido na categoria de telesaque (contrato nº 

710350626), na qual se pode utilizar o cartão de crédito para realizar 

saques em dinheiro e os valores vêm discriminados nas faturas de cartão 

de crédito.

Informa que o Requerente solicitou um telesaque à vista no valor de R$ 

2.213,00, tendo sido creditado na conta bancária do mesmo.

Assim sendo, alega o Requerido a inexistência de danos materiais e 

morais, bem como a impossibilidade de repetição do indébito, haja vista a 

ausência de má-fé.

Por fim, pugna pela improcedência da ação.

A contestação foi impugnada às fls. 86/87.

O feito foi saneado às fls. 89, oportunidade na qual foi determinada a 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para confirmar a 

titularidade da conta bancária em nome do Requerente, o recebimento dos 

valores e a sua utilização.

A CEF respondeu ao ofício, às fls. 94/96, confirmando a titularidade da 

conta bancária, o recebimento da importância e a utilização dos valores.

O Requerido se manifestou acerca dos documentos, às fls. 103/104, 

reiterando o pedido de improcedência da ação.

Às fls. 105, o Requerente informou que desconhece o depósito e o saque 

em sua conta, alegando que não firmou qualquer contrato com o 

Requerido referente aos supostos débitos.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo a analisar o 

mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 

1988.

 Pretende a parte Requerente a responsabilização do banco Requerido 

pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da inclusão de 

seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como da 

contratação de cartão de crédito com RMC, com desconto ilegal em seu 

benefício previdenciário.

Pois bem. Compulsando aos autos e as provas produzidas, verifico que o 

fundamento basilar da presente lide trata-se da ausência de contratação 

pelo Requerente dos serviços questionados.

Com relação à inscrição do nome do Requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito em virtude do contrato de empréstimo consignado de nº 

313068657-3, verifico que a parte Requerida em sua contestação não 

comprovou a legalidade da negativação.

Isso porque afirmou a Requerida que o Requerente contratou o serviço, 

contudo, houve perda operacional do contrato, razão pela qual liquidou o 

mesmo.

Nesse sentido, diante da ausência de prova quanto à contratação pelo 

Requerente do empréstimo, a origem do débito negativado, bem como de 

sua legalidade, forçoso concluir que a inscrição do nome do Requerente 

nos cadastros de proteção ao crédito é indevida.

Assim, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada 

pela parte Requerida e o dano moral suportado pela parte Requerente.

Quanto ao dano moral, na concepção moderna prevalece a orientação de 

que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do 

dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no 

cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao 

assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, 

que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar 

o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os 

aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se 

configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de 

autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 

2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

Ademais, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito causam 

constrangimento, humilhação e vergonha, que são justamente os 

sentimentos que integram o dano moral.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte Requerida não provou a inexistência do defeito e 

nem a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, resta agora ser discutido 

o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da 

parte Requerente.

 Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do Requerente, bem como os reflexos danosos do ato 

ilícito praticado pela parte Requerida, entendo que a indenização deve ser 

fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que considero adequado 

aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Com relação à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados, 

verifico que não é o caso do seu acolhimento, eis que para que a parte 

Requerente tenha direito à repetição do indébito deve ficar configurada 

também a má-fé da empresa Requerida em relação à cobrança, o que não 

verifico dos autos.

 A corroborar referido entendimento colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO 

CONFIGURADA - COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATO 

CELEBRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE 

PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITO NÃO 

INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO 

INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO 

TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE 

PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva 

só se configura quando demonstrada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes; existindo a discussão acerca do contrato celebrado entre 

as partes, não há que se falar em ilegitimidade. 2. Não tendo juntado 

qualquer prova hábil à comprovação da legalidade dos valores cobrados, 

a empresa telefônica responde pela falha na prestação do serviço e, por 

conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c 

art. 17 do CDC. 2. O simples aborrecimento do autor com as ligações 

realizadas para o cancelamento do contrato, não são, por si só, 

suficientes a caracterizar dano passível de indenização, mesmo porque, 

esse evento não passa de dificuldade cotidiana que atinge todos os 

consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas. 3. Com 

relação à repetição de indébito, a jurisprudência da 2ª Seção do STJ 

pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé 

do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a 

imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 4. A verba 

honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem 

elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da 

profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa 

remuneração ao trabalho profissional. 5. Ocorrendo sucumbência 

recíproca, as custas judiciais e os honorários advocatícios devem ser 

distribuídos e compensados entre as partes. Inteligência do art. 21 do 

CPC.” (TJ-MT, Ap 128619/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015) (Original sem grifo)

Por outro lado, quanto ao pedido da parte Requerente de que foram 

descontados indevidamente valores de seu benefício previdenciário, 
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entendo que referidas alegações não prosperam.

Isso porque, afirma o Requerente que não contratou nenhum cartão de 

crédito com RMC. Contudo, o Requerido em sua contestação, apresentou, 

às fls. 64/65, os contratos assinados pelo próprio Requerente quanto à 

contratação dos serviços de cartão de crédito consignado e de saque via 

cartão de crédito.

In casu, verifica-se dos documentos juntados que o cartão e as faturas 

recebidas pelo Requerente se referem aos serviços de cartão de crédito 

consignado e saque via cartão de crédito contratados, razão pela qual 

não há ilegalidade no envio dos mesmos.

Ademais, constata-se que o Requerente realizou na data de 27/05/2018 

saque no valor de R$ 2.213,00, conforme documento de fls. 63, sendo 

esta a causa para os descontos em seu benefício previdenciário e para 

as faturas encaminhadas.

Em que pese o Requerente ter alegado que desconhece as transferências 

realizadas pelo banco Requerido para sua conta na Caixa Econômica 

Federal, encontra-se provado nos autos que o valor do saque foi 

depositado na conta do Requerente, tendo sido utilizado pelo mesmo, 

conforme ofício da CEF juntado às fls. 95/96.

Assim sendo, resta patente que o Requerente contratou os serviços de 

cartão de crédito consignado, motivo pelo qual não há ilegalidade nos 

descontos realizados em seu benefício.

 Nesse sentido tem sido o entendimento jurisprudencial em casos 

análogos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. 

Descabimento. Reserva de margem consignável no benefício 

previdenciário. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção 

pela modalidade de contrato e ciência sobre seus termos. Requerido que 

se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando 

a origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia. 

Sentença mantida. Recurso não provido”.

(Apelação 1000286-93.2017.8.26.0412; Rel. HELIO FARIA; 18ª Câmara de 

Direito Privado; j. 31/10/2017)

“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com 

pedido liminar de tutela de urgência c.c. repetição de indébito e 

indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contrato para desconto 

em benefício previdenciário que prevê constituição de reserva de margem 

consignável, bem como o desconto em folha do valor correspondente ao 

mínimo da fatura mensal do cartão, até liquidação do saldo devedor. Prova 

do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de 

Processo Civil). Devolução de valores não devida. Danos morais não 

configurados. Litigância de má-fé caracterizada. Sentença de 

improcedência mant ida.  Recurso desprov ido”  (Apelaçã o 

1000682-90.2016.8.26.0664, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Israel 

Góes dos Anjos, j. 25.7.17).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos 

efetuados em folha de pagamento respeitada a “Reserva de Margem 

Consignável - RMC”. Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, 

devolução em dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: 

Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos efetuados pelo 

valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos vencimentos do autor. 

Ausência de prova de vício de consentimento e de pagamento dos valores 

remanescentes das faturas. Sentença mantida.” (Apelação n.º 

1003021-46.2016.8.26.0344, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. ISRAEL 

GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).

Desta forma, tendo em vista que a parte Requerida se desincumbiu do 

ônus de provar os direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do 

direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, entendo que improcede o pedido de indenização por 

danos quanto ao cartão de crédito consignado contratado, eis que não 

havendo nenhum ato ilícito, não se encontram preenchidos os 

pressupostos necessários da responsabilidade civil, motivo pelo qual não 

há razões para responsabilizar o Requerido.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial para condenar a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais 

causados a parte Requerente com a negativação de seu nome de forma 

indevida, em decorrência do contrato de empréstimo consignado de nº 

313068657-3, ficando indeferidos os demais pedidos.

Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 20% do valor da condenação, ficando o ônus distribuído na 

proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação, 

ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte 

Requerente, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263831 Nr: 27550-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BATISTA, SUSANA 

SCHNEIDER, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ESTELA REDIVO DA 

COSTA - OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - 

OAB:23753/0

 Autos nº: 263831.

 Natureza: Ação de Indenização.

 Requerente: Debora Aparecida da Silva.

 Requerido: José Carlos Batista e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização ajuizada em 07 de novembro de 2017 

por Debora Aparecida da Silva em face de José Carlos Batista, Susana 

Schneider e Sul América Companhia de Seguros S/A, todos qualificados 

na inicial.

 Alegou a parte autora, em resumo, que no dia 29/04/2017, trafegava com 

seu veículo pela MT-010, quando próximo a um quebra molas, em razão de 

problemas mecânicos, o veículo conduzido pelo requerido José de 

propriedade da requerida Susana, ao tentar reduzir a marcha, engatou a 

marcha ré devido a problemas mecânicos, vindo a colidir na parte frontal 

do seu veículo e um terceiro veículo na parte traseira.

 Seguiu narrando que em razão do veículo da requerida Susana possuir 

seguro, ao acionar a requerida Sul América para arcar com as despesas 

necessárias para realizar o reparo do veículo da parte autora, estes foram 

negados.

 Relatou que como não dispõe de outro veículo e que seu filho menor é 

portador de atraso de desenvolvimento infantil, necessitando 

frequentemente realizar consultas em Cuiabá, procedeu com o reparo do 

veículo na importância de R$ 6.550,00, sendo que parte do pagamento foi 

realizado através de um financiamento firmado junto ao Banco do Brasil.

 Aduziu ainda, que durante o período em que seu veículo fosse reparado, 

foi necessário alugar um veículo, tendo desembolsado o valor de R$ 

3.220,00.

 Por conta disso, requereu a procedência do pedido, condenando os 

requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 

R$ 9.770,00, danos morais no valor de R$ 20.000,00, além das despesas 

processuais e honorários advocatícios.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 22/54 e foi 

despachada às fls. 55, tendo sido designada audiência de conciliação e 

indeferido a inversão do ônus da prova.
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 Às fls. 63/64 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 92/1117 e fls. 118/146 os requeridos José e Susana apresentaram 

contestação sustentando, em síntese, que embora tenha ocorrido a falha 

mecânica no veículo conduzido pelo requerido José, a parte autora não 

respeitou a distancia mínima prevista nas normas de trânsito.

 Sustentou, ainda, que não restaram comprovados os danos materiais e 

morais pleiteados.

 Às fls. 147/227 a requerida Sul América apresentou contestação 

sustentando que ao ser comunicado do sinistro, procedeu com a perícia 

no veículo, sendo constatado que as avarias existentes e pleiteadas pela 

parte autora não tem nexo de causalidade com o sinistro ocorrido.

 Sustentou, ainda, que não restaram comprovados os danos materiais, 

bem como que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar indenização por 

morais pleiteados.

 Aduziu que sua responsabilidade é subsidiária e que eventual 

condenação deve se restringir aos limites da apólice.

 Às fls. 230/240 as contestações foram impugnadas.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 244 e fls. 245 os 

requeridos José e Susana pugnaram pela produção de prova oral, 

enquanto que a requerida Sul América às fls. 246 e a parte autora às fls. 

247 requereram o julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Isso porque, não há razão para se instaurar a fase probatória para 

produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e 

na oitiva de testemunhas, uma vez que estes somente iriam ratificar o que 

consta no boletim de ocorrência.

 Pois bem. Feitas estas considerações, analisando os autos, verifico que a 

parte autora pretende com a presente demanda a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em 

razão do acidente de trânsito ocorrido em 29/04/2017, em que o veículo 

conduzido pelo requerido José de propriedade da requerida Susana, ao 

tentar reduzir a marcha próximo a um quebra molas, engatou a marcha ré 

devido a problemas mecânicos, vindo a colidir na parte frontal do veículo 

da parte autora e um terceiro veículo na parte traseira.

.

 Em ações de indenização, mister a comprovação dos requisitos 

necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato 

lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); 

b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) 

existência de um dano.

 Sustentou a requerida Sul América que as avarias existentes e pleiteadas 

pela parte autora não tem nexo de causalidade com o sinistro ocorrido, 

tendo apresentado parecer técnico às fls. 219/227.

 Contudo, entendo que referido parecer técnico, por si só, é extremamente 

frágil, eis que produzido de forma unilateral a pedido da seguradora, 

devendo ser registrado que a autora Débora e o requerido José, partes 

envolvidas no acidente, foram categóricas em afirmar em suas peças a 

ocorrência da colisão dos veículos que resultou nos danos pleiteados.

 Além disso, registro que a requerida Sul América quando intimada para 

especificar as provas que pretendia produzir, informou que não tinha 

interesse em produzir outras provas (fls. 246).

 Assim, não merece ser acolhida a alegação da requerida Sul América de 

ausência de nexo de causalidade entre os danos e o sinistro.

 Acerca da dinâmica do acidente, constou no boletim de ocorrência 

juntado às fls. 34/36 que:

“...SEGUNDO O CONDUTOR DE V1 O MESMO SEGUIA SENTIDO MT-010 JÁ 

DENTRO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE QUANDO AO CHEGAR 

PRÓXIMO A UM QUEBRA MOLAS NA ENTRADA DA CIDADE O VEÍCULO 

VEIO A DAR FALHAS, O MESMO PARA SOLUIONAR A PANE TENTOU 

REDUZIR A MARCHA DO VEÍCULO E POR ACIDENTE ENGATOU A 

MARCHA RÉ, QUE DIANTE DO EXPOSTO VEIO A COLIDIR COM O V2. O 

CONDUTOR DO V2 CONFIRMOU A VERSÃO DOS FATOS EXPOSTOS E 

COMPLEMENTOU QUE AINDA VEIO A SER COLIDITO NA PARTE TRASEIRA 

PELO FATO DA COLISÃO COM V1 CAUSANDO ASSIM DANOS DE 

PEQUENA E MÉDIA MONTA EM SEU VEÍCULO”

 Diante disso, concluo que a parte autora concorreu, com parcela de culpa 

para o evento danoso, tendo em vista que conduzia seu veículo sem 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito com o fim de 

evitar a colisão, sendo certo que não manteve a necessária distância de 

segurança do veículo a sua frente, enquanto que o requerido José 

engatou a marcha ré, ainda que acidentalmente, causando riscos à 

segurança do trânsito.

 Logo, as partes infringiram os artigos 28 e 194, ambos do Código de 

Trânsito Brasileiro que assim dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito.

(...)

Art. 194. Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a 

pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança:”

 Dessa forma, diante da culpa concorrente, concluo que ambos 

concorreram em igual proporção de culpa, razão pela qual a parte 

requerida deverá arcar com 50% dos prejuízos suportados pela parte 

autora.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO 

- IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO NA 

LATERAL TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO NA ROTATÓRIA 

INDEVIDAMENTE - DESRESPEITO AO QUEBRA-MOLAS E ALTA 

VELOCIDADE - CONFIGURAÇÃO - DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO DE 

AMBOS OS MOTORISTAS - CULPA CONCORRENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 

DANOS MATERIAIS - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor deve, a todo o momento, 

ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. Caracteriza-se imprudência e 

negligência do motorista segurado que bate na lateral traseira de outro 

veículo sem respeitar o quebra-molas e dirigir em alta velocidade, bem 

como o motorista que não aguarda o momento seguro para cruzar via 

preferencial e resolve parar na rotatória, com o intuito de esperar outros 

veículos que por esta trafegavam, ao invés de aguardar antes do 

cruzamento. Havendo culpa concorrente no evento danoso, a indenização 

deve ser proporcional à conduta de cada um dos envolvidos. O valor da 

indenização por danos materiais deve ser atualizado monetariamente pelo 

INPC desde a data da ocorrência do ato ilícito (Súmula nº 43 do STJ) e os 

juros de mora devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), o qual em se 

tratando de ação regressiva, incide a partir da data do desembolso do 

valor pleiteado.” (TJ-MT, Ap 21388/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/12/2011, Publicado no DJE 15/12/2011)

 Acerca dos danos materiais sofridos em decorrência do sinistro, a parte 

autora relatou que os danos causados no veículo perfizeram em R$ 

6.550,00, apresentando como prova três orçamentos.

 Apesar das requeridas impugnarem o orçamento apresentado pela parte 

autora, elas não desincumbiram de seu ônus de comprovar que as peças, 

serviços e preços apresentados no referido orçamento não 

correspondem com os danos causados no veículo e nem que os valores 

estão acima da média de mercado.

 Assim, acolho o orçamento apresentado às fls. 49 para fins de 

comprovação do dano material e fixo o valor da indenização em R$ 

6.550,00 a ser devidamente atualizado.

 Ainda, considerando que a parte autora ficou privada de utilizar seu 

veículo em razão da necessidade de realizar reparos decorrentes do 

sinistro, entendo que deve ser ressarcida da quantia desembolsada 

referente ao aluguel do automóvel na importância R$ 3.220,00, o qual foi 

devidamente comprovado às fls. 51.

 Portanto, a parte requerida deve arcar com o pagamento de R$ 4.885,00, 

que corresponde a 50% do dano suportado.

 Registro que esta condenação está muito abaixo do limite de cobertura 

contratado (fls. 217).

 A parte autora sustentou ainda que, em decorrência da negativa da 

seguradora, experimentou danos morais, uma vez que além de ter ficado 

privada de utilizar seu veículo, contraiu financiamento a vultosos juros 

para arcar com os custos do reparo do veículo, fato que lhe causou 

aflição e preocupação em razão da necessidade de utilizar o veículo para 

se deslocar para Cuiabá para tratamento médico de seu filho.
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 No que tange a privação de utilização do veículo, a parte autora já 

postulou a condenação dos requeridos por danos materiais em razão 

desse fato, pedido que foi parcialmente acolhido, conforme 

fundamentação acima, não havendo que se falar em indenização por 

danos morais por esse mesmo motivo.

 Por outro lado, verifico que não houve comprovação da necessidade do 

veículo para acompanhamento de tratamento médico em Cuiabá, uma vez 

que sequer restou demonstrado que o filho da parte autora é portador de 

atraso de desenvolvimento infantil, devendo ser registrado que o 

documento de fls. 52 informa o acompanhamento em consulta 

oftalmológica.

 Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos”. (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Portanto, o dano moral se configura pelo mal causado à honra e a 

dignidade da pessoa, consistente em profundas aflições, desgostos e 

transtornos, enfim, estados de espírito que influenciam diretamente no 

equilíbrio psicológico do ser humano, o que não restou configurado no 

caso dos autos.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, condenando solidariamente a parte requerida, a título de dano 

material, ao pagamento da quantia de R$ 4.885,00 (quatro mil e oitocentos 

e oitenta e cinco reais), devendo esta importância ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de 

juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, 

a partir da citação.

 Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima (a parte 

autora teve acolhido cerca de 10% apenas do quantum total pretendido), 

com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil 

condeno a parte autora ao pagamento, por inteiro, das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% do valor 

atualizado da causa, condenação com a exigibilidade suspensa, nos 

termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da 

concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO LUIZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 920,36 (novecentos e vinte reais e 

trinta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça MANOEL REIS CANGUSSÚ RIBEIRO, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193124 Nr: 9433-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES 

LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, JOSÉ CAMPELLO TORRES NETO - OAB:OAB/RJ 

122539, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, 

JULIANA RIBEIRO - OAB:OAB/SP 288782

 Autos nº: 193124.

 Natureza: Ação declaratória c.c. indenização.

 Requerente: André Rodrigues.

 Requeridos: Losango Promoções de Vendas Ltda e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reparação civil por danos morais com pedido de 

tutela antecipada ajuizada em 03 de junho de 2015 por André Rodrigues 

em face de Losango Promoções de Vendas Ltda (atual Banco Losango 

S.A. – Banco Múltiplo) e Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito 

(atual Pag S.A. Meios de Pagamentos), todos qualificados na inicial.

 Em síntese, o autor alegou que ao tentar abrir crediário em um 

estabelecimento deste município, foi informado que seu nome estava 

inserido nos órgãos de proteção de crédito pelas requeridas, apesar de 

nunca ter tido qualquer relação de consumo com elas.

 Relatou que confeccionou boletim de ocorrência noticiando a ocorrência 

de fraude, bem como entrou em contato telefônico com as requeridas 

noticiando os fatos.

 Contou que em contato com a Multi Loja Losango foi informado da 

existência de um contrato em seu nome, referente a uma compra de R$ 

1.036,00, realizado na cidade de Quitandinha-PR, local que alegou jamais 

ter se dirigido.

 Assim, diante desses fatos, requereu a procedência da ação para ser 

declarada a inexistência dos débitos, bem como para que as requeridas 

sejam condenadas a lhe pagar o valor de R$ 39.400,00 a título de danos 

morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

 Em sede de tutela antecipada, requereu a exclusão de seu nome dos 

cadastros de inadimplentes.

 Requereu ainda a inversão do ônus da prova e a concessão da 

gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/21.

 A inicial foi recebida às fls. 28/30, oportunidade em que foi concedido o 

pedido de antecipação de tutela pretendido para o fim de ser determinada 

a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Foi 

ainda invertido o ônus da prova e deferida a gratuidade da justiça.

 Devidamente citada (fls. 34), o requerido Banco Losango S.A. – Banco 

Múltiplo às fls. 35 informou o cumprimento da liminar e às fls. 49/58 

apresentou contestação, alegando a existência de contrato – Crédito 

Direito ao Consumidor nº 01 0081 01671 3, em 22/11/2014 pelo autor, para 

realizar compra a prazo no estabelecimento comercial Multi Loja, no valor 

de R$ 1.036,32, para pagamento em 13 parcelas mensais de R$ 148,12.

 Alegou a inexistência de fraude, pois teriam sido adotadas cautelas 

necessárias no momento da contratação, bem como alegou existir 

semelhança na assinatura do autor com a lançada no contrato.

 Sustentou que diante da regularidade do crédito, inexiste dever de 

indenizar, pugnando, assim, pela improcedência da ação.

 Instruiu a contestação com os documentos de fls. 59/61.

 A requerida Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito (atual Pag 

S.A. Meios de Pagamentos), pessoalmente citada às fls. 80, deixou de 

contestar a ação, conforme certificado às fls. 82v.
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 Às fls. 84 o autor apresentou impugnação à contestação, suscitando, 

preliminarmente, a falsidade dos documentos de fls. 59/61v.

 Às fls. 85/86 o autor apresentou incidente de falsidade dos documentos 

de fls. 59/61v.

 Às fls. 94 o requerido Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo negou a 

falsidade.

 Às fls. 95 foi recebido o incidente de falsidade e nomeado o perito IPC – 

Instituto de Perícias Científicas para a realização de perícia nos 

documentos de fls. 89/91.

 Às fls. 97 o autor apresentou quesitos e às fls. 98/100 o requerido Banco 

Losango S.A. – Banco Múltiplo apresentou quesitos e indicou assistente 

técnico.

 Às fls. 102/103 o perito nomeado apresentou proposta de honorários, 

tendo o requerido Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo discordado do 

valor (fls. 106/107, fls. 225/226 e fls. 237/238), o autor informado ser 

beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 108) e a requerida Avista S.A. 

Administradora de Cartões de Crédito (atual Pag S.A. Meios de 

Pagamentos) informou não possuir interesse na produção da prova 

pericial.

 A requerida Pag S.A. Meios de Pagamentos apresentou contestação às 

fls. 265/274.

 Às fls. 276 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 288 foi certificado a tempestividade das contestações de fls. 

49/58v e fls. 264/274v.

 Às fls. 289/294 e fls. 295/299 o autor apresentou impugnações às 

contestações.

 Às fls. 301 foi determinada a especificação das provas, tendo o autor às 

fls. 302 pugnado pela produção de prova oral e pericial. As requeridas 

informaram às fls. 303 e fls. 304 não possuírem outras provas para 

produzir e pleitearam pelo julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, determino a retificação do polo passivo da ação junto ao 

cartório distribuidor e capa dos autos, para constar a atual denominação 

das requeridas, quais sejam, Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo e Pag 

S.A. Meios de Pagamentos.

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico a requerida Pag S.A. Meios de 

Pagamentos não contestou a ação no prazo de 15 dias da juntada do AR 

de citação, conforme constou expressamente na carta de citação de fls. 

79.

 Assim, acertadamente às fls. 82v foi certificado o decurso do prazo para 

a requerida Pag S.A. Meios de Pagamentos apresentar contestação.

 Ocorre que às fls. 265/274v a requerida Pag S.A. Meios de Pagamentos, 

de forma extemporânea, apresentou contestação e equivocadamente às 

fls. 288 foi certificado sua tempestividade.

 Logo, diante desse equívoco, cumpre-me chamar o feito à ordem, para 

revogar parcialmente a certidão de fls. 288, na parte em que certifica a 

tempestividade da contestação de fls. 265/274v, pois, foi apresentada 

fora do prazo legal, já que o AR da citação foi juntada aos autos em 

04/12/2015 e a contestação apresentada somente em 29/01/2018 (mais de 

dois anos depois).

 Portanto, considerando que a requerida Pag S.A. Meios de Pagamentos 

não contestou o pedido inicial tempestivamente, com fundamento no art. 

344 do Código de Processo Civil, decreto sua revelia.

 Outrossim, diante da inversão do ônus da prova, do pedido de julgamento 

antecipado formulado pelas requeridas e das provas já coligidas nos 

autos, entendo ser desnecessária a produção de provas pleiteada pela 

parte autora às fls. 302, inclusive o prosseguimento do incidente de 

falsidade, pois os elementos necessários à formação da minha convicção 

já se encontram nos autos, razão pela qual, com fundamento no art. 370 

do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de fls. 302.

 Assim, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço antecipadamente o pedido, proferindo sentença.

 Não havendo questões prejudiciais a ser decididas, passo a analisar o 

mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 

1988.

 Sustentou o requerido Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo, em sua 

contestação, a existência de relação jurídica com o autor, tendo juntado às 

fls. 59/60 cópia de contrato supostamente firmado pelo autor.

 A parte autora, por sua vez, sustentou que não firmou referido contrato, 

aduzindo ainda que as assinaturas lançadas no contrato não 

correspondem com a sua, tendo assim, requerido a instauração de 

incidente de falsidade dos documentos de fls. 59/61v.

 Apesar de ter sido recebido o incidente de falsidade e nomeado perito 

para a realização de perícia (fls. 95), a perícia acabou não sendo 

realizada em razão da discordância do requerido Banco Losango S.A. – 

Banco Múltiplo com os honorários periciais, sendo certo que 

posteriormente, quando da intimação das partes para especificarem as 

provas, ambas as requeridas informaram não possuírem provas para 

produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

 Com efeito, o art. 429, II, do Código de Processo Civil estabelece que 

quando existir discussão quanto à autenticidade do documento (ex: 

contestação da assinatura), o ônus é de quem produziu o documento, 

vejamos:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à 

parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o 

documento”. g.n.

 Assim, competia ao requerido Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo, 

quem juntou o documento, provar que as assinaturas eram autênticas, 

contudo, não desincumbiu de seu ônus.

 Ademais, a prova pericial também se apresenta desnecessária em razão 

da nítida divergência da assinatura constante no contrato com a 

assinatura do autor, facilmente constatada por qualquer pessoa.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR 

REJEITADA – DESCONTO CONSIGNADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

NÃO FIRMADO PELO AUTOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- RISCO DO EMPREENDIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO 

– REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A diferença 

nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, 

torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a 

alegação de cerceamento de defesa.As instituições bancárias respondem 

objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno. Deve ser reduzido o valor 

arbitrado como danos morais quando mostrar-se excessivo para as 

circunstâncias do caso concreto e em dissonância do do princípio da 

r a z o a b i l i d a d e  e  p r o p o r c i o n a l i d a d e ” .  ( T J M T .  A p .  n º 

1006216-24.2018.8.11.0041. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no 

DJE 17/08/2018).

“JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO. FALSIFICAÇÃO 

DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. Não 

é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir 

a autenticidade da assinatura aposta no contrato quando comparada com 

a constante do documento de identidade e título de eleitor da recorrente, 

restando evidenciada a sua falsificação grosseira, que facilmente se 

verifica, na hipótese em apreço. 2. Sobressai dos autos que as cobranças 

realizadas em nome da autora e, consequentemente, sua inscrição no 

cadastro de proteção ao crédito, ocorreram de forma indevida, uma vez 

que, além de constatada a falsificação da assinatura da autora/recorrida, 

nota-se que as faturas com as referidas cobranças são direcionadas a 

endereço diverso do domicílio da autora (IDs 4192418, 4192441, 4192442 

e 4192443). 3. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do 

nome da autora em cadastro restritivo de crédito gera reparação por 

danos morais, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os 

seus direitos de personalidade. 4. Em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do 

ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade 

econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, 

sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, reduz-se 

o valor do dano moral, de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. 5. RECURSO 

CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o 

valor dos danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa 

servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (TJTDF. Acórdão 
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n.1121173, 07477443720178070016, Relator: Soníria Rocha Campos 

D'assunção. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF. Data de Julgamento: 31/08/2018. Publicado no PJe: 05/09/2018).

 Sendo assim, sãs indevidas as cobranças e inscrições inseridas no nome 

do autor, uma vez que as requeridas não demonstraram, de modo 

inequívoco, que o autor efetivamente tenha participado de qualquer 

relação jurídica com elas que motivasse a inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

 O artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a 

reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos 

serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua 

responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.

 Ressalto que a ocorrência de fraude na contratação não afasta a 

responsabilidade das requeridas pela reparação dos danos 

experimentados pelo autor, pois elas sequer comprovaram que adotaram 

as cautelas necessárias para que a fraude fosse evitada, tanto que não 

foi juntada qualquer cópia dos documentos pessoais do autor e 

comprovante de endereço, a fim de demonstrar o mínimo de precaução na 

contratação.

 Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - NÃO COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL - FRAUDE 

DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - DANO MORAL IN RE 

IPSA - VALOR ARBITRADO MINORADO – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE.1- “A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.” (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015).2- “O STJ já firmou entendimento que ‘nos 

casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica’ (REsp 1059663/MS, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. (...)” (AgInt no 

AgRg no AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).3- “A indenização por 

danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os 

danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do 

ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos 

atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma 

compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias 

pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

11/11/2016)”. (TJMT. Ap 60659/2017, Desa. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017).

 Ainda no tocante ao fato de terceiro, relevante é a lição de James 

Eduardo Oliveira, nos seguintes termos:

 “O fato de terceiro que pode romper o liame de causalidade e assim 

afastar a responsabilidade civil é somente aquele que apaga todo e 

qualquer resquício de comportamento comissivo ou omissivo do 

fornecedor. (...) Se o fornecedor não desenvolve o serviço com a 

segurança que dele se espera devido a um acontecimento nocivo 

imputado ao terceiro, sua responsabilidade civil perante o consumidor 

permanece inalterada (...)” (In Código de Defesa do Consumidor. São 

Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 127).

 Logo, com base na farta prova documental coligida aos autos, constato a 

conduta ilícita perpetrada por pelas requeridas em desfavor do autor, 

consubstanciada esta na ação reprovável de apontar o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito em relação a débito inexistente, decorrendo 

deste mesmo conjunto probatório e a causalidade entre suas condutas e o 

dano moral suportado pelo autor.

 Ademais, a inscrição indevida do nome no cadastro de inadimplente 

enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, o dano é vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

EM SERASA, ORIUNDA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM 

DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. DANO MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 

VALOR DO RESSARCIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. I. A inscrição 

indevida do nome do autor em cadastro negativo de crédito, a par de 

dispensar a prova objetiva do dano moral, que se presume, é geradora de 

responsabilidade civil para a instituição bancária. II. Indenização adequada 

à realidade da lesão, em que a responsabilidade do banco, decorrente do 

risco do negócio, foi reduzida, por ter havido utilização, na abertura da 

conta, de documento materialmente verdadeiro (expedido por órgão 

identificador oficial) mas ideologicamente falso, pois baseado em certidão 

de nascimento falsa. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 

964055/RS. Recurso Especial 2007/0146273-0. Relator(a) Ministro Aldir 

Passarinho Junior (1110). Órgão Julgador T4 - Quarta Turma. Data do 

Julgamento 28/08/2007. Data da Publicação/Fonte DJ 26.11.2007 p. 213).

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta 

agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano 

moral em favor do autor.

 Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora 

do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela autora na inicial 

para declarar a inexistência dos débitos alegados na inicial e condenar as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora, 

confirmando a antecipação de tutela concedida às fls. 28/30.

 Quantia esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa 

de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a 

partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou 

consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, condeno as requeridas a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 04 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290796 Nr: 17658-59.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANY COSTA CARVALHO, MARIO 

JORGE BOUEZ ABRAHIM, ALUG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290796.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

c/c indenização por danos morais ajuizada por Pedro Henrique Barbosa de 

Souza em desfavor de Mario Jorge Bouez Abrahim, Cristiany Costa 

Carvalho e Alug Administradora de Bens LTDA, todos qualificados na 

inicial.

 Alega a parte Requerente que no dia 12/12/2017 adquiriu um imóvel 

urbano dos Requeridos, registrado no CRI sob o nº 20.779, mediante 

contrato particular de promessa de compra e venda.

Aduz que o preço do imóvel ficou acordado em R$ 380.000,00, já tendo 

realizado o pagamento da quantia de R$ 300.000,00.

Segue narrando que de acordo com a cláusula terceira, item “c”, do 

contrato, a parcela de R$ 80.000,00 será paga em até 60 dias após os 

vendedores efetivarem a baixa da alienação fiduciária do imóvel perante a 

Caixa Econômica Federal.
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Afirma que a parte Requerida até o presente momento ainda não realizou a 

baixa da alienação fiduciária para ultimação do negócio entabulado, 

mesmo após já ter sido notificada extrajudicialmente.

Assim sendo, pugna o Requerente, em sede de tutela antecipada, para 

que a parte Requerida seja compelida a proceder com a baixa da 

alienação do imóvel (R-6) junto à Caixa Econômica Federal.

Informa que efetuada a baixa da alienação, comprovará nos autos o 

depósito da quantia remanescente no valor de R$ 80.000,00 e, de forma 

subsidiária, requer o depósito judicial da quantia, devendo ser liberada 

após a comprovação da baixa da alienação.

Pugna ainda pela condenação da parte Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 10/41.

 É o necessário à análise e decisão.

 Como sabido, as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido liminar para que a Requerida 

realize a baixa da alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal 

registrada no imóvel que lhe foi vendido, de matrícula nº 20.779, registrado 

no CRI dessa Comarca.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que se encontram 

caracterizados os requisitos necessários para deferimento da tutela, 

tendo em vista que os documentos juntados às fls. 22/23, comprovam que 

o Requerente efetuou o pagamento da quantia de R$ 300.000,00, de 

acordo com a cláusula terceira, item “a” e “b”, do contrato juntado às fls. 

18/21, no prazo ajustado.

Outrossim, diante dos e-mails colacionados aos autos pelo Requerente, 

principalmente às fls. 26 e 28, observo que a parte Requerida informa que 

está providenciando a liquidação do contrato perante à Caixa Econômica 

Federal para baixa da alienação fiduciária.

Ocorre que, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente às fls. 

36/38, para providenciar a baixa da alienação do imóvel, nada foi 

realizado, posto que ainda consta na matrícula atualizada juntada às fls. 

39/40, a alienação fiduciária.

Desta forma, entendo que se encontra demonstrada a probabilidade do 

direito do Requerente necessária para a antecipação dos efeitos da tutela 

para os fins pretendidos.

Ademais, tendo em vista que a parte Requerente pode vir a sofrer atos 

expropriatórios em razão da alienação fiduciária registrada no imóvel 

objeto dos autos, é do meu convencimento que também se encontra 

caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, entendo por bem condicionar 

a concessão da tutela pleiteada à prestação de caução no valor 

remanescente do imóvel, equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

sendo que a caução deverá ser materializada por meio de depósito 

judicial.

 Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, após a prestação 

da caução, para que a parte Requerida providencie a baixa da alienação 

fiduciária do imóvel de matrícula 20.779, registrado no CRI dessa Comarca, 

nos termos da cláusula terceira, item “c”, do contrato pactuado, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de descumprimento, por agora limitada até o valor de R$ 

50.000,00.

 Desde já designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 13h30min, nos termos do art. 334, do Código de 

Processo Civil, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC). Cite-se e intime-se a 

parte requerida.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para o réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. 

Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275358 Nr: 5273-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARACANAÚ-CE, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE SÁ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO - 

OAB:10.144-CE, VALMIR PONTES FILHO - OAB:2310/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.50, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.184, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 303 de 824



 Cod. Proc.: 226888 Nr: 15781-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 65, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220753 Nr: 10694-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FARIA FEDRIZI, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.132, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262457 Nr: 26526-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYLOR FERNANDO DOS SANTOS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva do oficial de justiça de fl.61, no prazo de 05 

(cinco)dias. Certifico ainda que, intimo a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 2.002,88 (dois 

mil e dois reais e oitenta e oito centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZZUTTI, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194886 Nr: 10778-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO BERTONCELLO, FABIOLA BERTONCELLO 

FACIO, HELGA ROSINHA BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO ALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

retirar o documento original de fl. 37, o qual foi substituído por cópia nos 

autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184653 Nr: 2454-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(30/03/2015 – fl. 24), com incidência de juros de mora a partir de cada 

parcela vencida, já que a citação se deu em data anterior à prevista para a 

cessação do benefício (fl. 52-verso), acrescido ainda de correção 

monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá 

ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, 

assim, a tutela antecipada deferida. Considerando que o laudo pericial 

estabeleceu período para a incapacidade laboral, a data final, conforme o 

laudo, será a data da cessação do benefício, considerando, ainda, que a 

data programada para a cessação do benefício é posterior à prolação da 

sentença, o que permite à parte autora solicitar administrativamente a 

prorrogação do benefício, considerando, por fim, que a data de cessação 

do benefício, conforme o laudo, é anterior à prolação da sentença, não há 

retoque na data da cessação programada. Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 

126/126-verso. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 182584 Nr: 405-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSE SABERDOPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário 

mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo (28/03/2014 – 

fl. 13), com incidência de juros de mora a partir da citação (16/07/2015 - fl. 

42-verso), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, 

a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO 

a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados 

no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do 

CPC, que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 
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DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.P.I.C.DETERMINO a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 

496, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177876 Nr: 19986-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (13/10/2014 – fl. 63), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (13/11/2014 – fl. 41-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Até mesmo pelo 

conteúdo da vertente sentença, que reconhece a incapacidade laborativa 

total e permanente, DETERMINO que a Autarquia demandada mantenha o 

benefício exatamente como concedido em tutela antecipada, com a 

comprovação do cumprimento da ordem judicial, com a juntada do extrato 

HISCRE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal(...)P.I.C.Por 

oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o 

feito com resolução do mérito.Tendo em conta que o laudo pericial se 

mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, considera-se 

homologado, se não constar ato judicial expresso nesse sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163581 Nr: 768-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO HAMAIER SCHEER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (04/08/2014 – fl. 47), com incidência de juros de mora a partir de 

cada parcela vencida, já que a citação se deu em momento anterior à 

cessação do benefício (fl. 28-verso), acrescido ainda de correção 

monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá 

ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, 

assim, a tutela antecipada deferida. Até mesmo pelo conteúdo da vertente 

sentença, que reconhece a incapacidade laborativa total e permanente, 

DETERMINO que a Autarquia demandada mantenha o benefício exatamente 

como concedido em tutela antecipada, com a comprovação do 

cumprimento da ordem judicial, com a juntada do extrato HISCRE, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00, a ser descontado em folha de pagamento 

do servidor responsável e revertido em prol da parte autora. A missiva 

deverá ser instruída com cópia dos documentos mencionados às fls. 

98/98-verso.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal (...) extinto o feito com resolução do mérito.Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181796 Nr: 23888-59.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se colhe da decisão de fl. 94, o Juízo acolheu o pleito de fls. 90/91.

Ocorre que a petição de fls. 122/123 informa que até o momento não fora 

cumprido o aludido comando.

Dentro desse contexto, o ofício de fl. 96 apenas determinou a implantação 

do benefício, sem esclarecer sobre o que realmente se referia: valor do 

benefício. Logo, como já fora implantado, não há como se dizer que a 

ordem, como comunicada, fora descumprida.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) OFICIE-SE à APS – ADJ, encaminhando cópia da decisão de fl. 94 e da 

petição de fls. 90/91, para que, no prazo de 10 dias, seja alterado o valor 

do benefício, como requerido às fls. 90/91 e deferido à fl. 94, com a 

comprovação do cumprimento da ordem judicial, com a juntada do extrato 

HISCRE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a título de astreintes, a 

ser descontado em folha de pagamento do servidor responsável e 

revertido em prol da parte autora.

 II-) INDEFIRO o pleito para que seja desde logo determinado o pagamento 

da diferença, mesmo porque, como se está diante de descumprimento de 

tutela antecipada, nos seus estreitos limites, apenas se garantirá, neste 

momento, a sua implantação correta, como anteriormente decidido.

III-) INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre o laudo pericial e promover a cumprimento da decisão de fl. 94.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184298 Nr: 2193-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se colhe das decisões de fls. 90, 104 e 134, o Juízo deixou claro 

que o auxílio-doença somente poderá ser revisto por decisão judicial, já 

que se tratou de ordem judicial deferida em sede de tutela de urgência.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:
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I-) OFICIE-SE à APS – ADJ, encaminhando cópia das decisões de fls. 90, 

104 e 134 para o benefício seja mantido até segunda ordem judicial, com a 

comprovação do respectivo cumprimento, com a juntada do extrato 

HISCRE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a título de astreintes, a 

ser descontado em folha de pagamento do servidor responsável e 

revertido em prol da parte autora.

 II-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a parte autora fora intimada e se 

manifestou sobre o laudo pericial.

III-) INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre o laudo pericial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292837 Nr: 19290-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE SEBASTIANA RIBEIRO, ADALBERTO FERREIRA 

MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, ARIVALDO FERREIRA MENDES JUNIOR, 

JOYCE KARLA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES, 

INDEA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em analise minuciosa da inicial, verifica-se que o presente feito a matéria 

envolve exclusivamente direito privado, sem qualquer interesse da 

Fazenda Pública.Percebe-se, salvo melhor juízo, em verdade, não se tratar 

de ação de natureza contenciosa, mas sim, de jurisdição voluntária, pois 

não há uma pretensão resistida.Via de regra, os alvarás judiciais, que são 

processos de jurisdição graciosa, ainda que dirigidos às entidades 

mencionadas no art. 109, I, da CF/88, quando não houver litigiosidade, 

devem ser processados e decididos pela Vara Cível comum. Somente se 

houver oposição de ente público haverá deslocamento de competência à 

Vara Especializada. Desta forma, constatado que a Vara da Fazenda 

Pública não é competente para julgar tal demanda, DETERMINO a 

redistribuição dos autos à qualquer das Varas Cíveis desta Comarca. 

Proceda-se as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Tangará da Serra, 09 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAIVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 288606 Nr: 15996-60.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, reanalisando a questão posta na Inicial e demais pedidos, 

preenchido o requisito previsto no art. 151, II do CTN, DEFIRO a liminar 

pleiteada para determinar a suspensão provisória da exigibilidade do 

crédito tributário relativo ao Aviso de Cobrança nº 300566/1624/101/2017, 

e consequentemente a emissão da CDN.Cite-se conforme determinado 

anteriormente, fazendo constar o deferimento da liminar 

vindicada.Oficie-se à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 

informando quanto ao teor da presente decisão, eis que ao entender deste 

Magistrado, o Agravo interposto perderá seu objeto, tendo em vista que a 

parte autora efetuou o depósito integral do crédito tributário.Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará da Serra, 09 

de outubro de 2018 .FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24536 Nr: 184-66.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPUTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

7.680,24 (sete mil seiscentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 3.920,01 (três mil 

novecentos e vinte reais e um centavo), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 3.760,23 (três mil setecentos e sessenta reais e vinte e três 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002283-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA DA 

SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002283-98.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA 

SERRA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA DA 

SERRA Vistos, Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA 

SERRA - MATO GROSSO, representado por seu presidente CLAUDINEI 

EDUARDO PEREIRA em face do PREFEITO MUNICIPAL, Fábio Martins 

Junqueira, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Sustenta o impetrante que a autoridade coatora 

alterou a escala de férias dos servidores do conselho tutelar Jackeline 

Silva Vezetiv, Tamyla Viana da Silva Angola e Matias da Silva Félix para 

usufruto até o mês de outubro do corrente ano. Afirmou ainda que o 

Município está obrigando os servidores a usufruírem das férias vencidas 

alterando assim as programações dos mencionados servidores. Assim, 

pugna o impetrante pela concessão de medida liminar para que a 

autoridade coatora desbloqueie o cartão ponto dos servidores e para 

determinar o gozo das férias conforme escala anterior realizada em 

conjunto. Com a exordial vieram documentos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança 

é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 
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ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Impende consignar que, embora as férias 

do servidor público constituam direito a ele assegurado 

constitucionalmente, é pacífico na jurisprudência que a época de gozo do 

benefício fica submetido à discricionariedade da Administração Pública, à 

qual incumbe decidir o momento oportuno para a sua fruição pelo servidor, 

observadas a conveniência e oportunidade do serviço, e o interesse 

público (STJ-Recurso ordinário em mandado de segurança 

1997/0042296-8 - relator ministro José Arnaldo da Fonseca - j. em 

09.12.1997). A propósito, ensina Hely Lopes Meirelles: A 

discricionariedade, como já vimos, traduz-se na livre escolha pela 

Administração, da oportunidade e conveniência de exercer o poder de 

polícia, bem como de aplicar as sanções e empregar os meios 

conducentes a atingir o fim colimado, que é a proteção de algum interesse 

público. Neste particular, e desde que o ato de polícia administrativa se 

contenha nos limites legais e a autoridade se mantenha na faixa de opção 

que lhe é atribuída, a discricionariedade é legítima. (Direito administrativo 

brasileiro. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 138). No caso em 

destaque, analisando detidamente o escolho probatório produzido nos 

autos, bem como, os argumentos despendidos pelo impetrante, em sede 

de cognição superficial, própria deste momento processual, não vislumbro 

a relevância dos fundamentos deduzidos, eis que o suposto usufruto 

obrigatório das férias dos servidores do Conselho Tutelar está 

supostamente embasado em irregularidades que estaria acarretando em 

sanções do ente municipal por parte do Tribunal de Contas conforme 

abstrai-se da informação contida no memorando CTTGA nº 050/2018 (id. 

15770389, p. 15). Assim, a administração pública, no exercício de seu 

poder discricionário, por conveniência e oportunidade, pode, a bem do 

interesse público, determinar qual o período ideal do gozo de férias por 

parte de seus servidores, não importando tal ato em extrapolação dos 

limites da legalidade. Deste modo, reputo como sendo de rigor o 

indeferimento da liminar pretendida. Portanto, em sede de juízo provisório, 

não vislumbro a existência de um dos pressupostos essenciais 

autorizadores da concessão de medida liminar, ou seja, ausência de 

verossimilhanças das alegações, razão pela qual INDEFIRO a medida 

liminar pleiteada. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade impetrada para 

prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias, 

cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à 

qual a autoridade coata está integrada para que se apresente no feito. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito 

isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 8 de outubro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002283-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA DA 

SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, 

DEVENDO EMITIR A GUIA NO SITE DO TJMT, UMA DILIGÊNCIA LOCAL, 

JUNTANDO O COMPROVANTE NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173844 Nr: 15610-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, em que pese a petição de fl. 174 mencionar a 

juntada da planilha atualizada do débito, é certo que deixou de anexar o 

documento.

Assim, intime-se o exequente para sanar a pendência apontada.

Após, voltem-me concluso para análise dos demais pedidos.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193427 Nr: 9633-62.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO, 

RAFFAEL MARCOS F. RAMOS, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15051-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

9633-62.2015.811.0055 - 193427 ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS COM 

PEDIDO DE LIMINAR PARTE AUTORA: GILVANIO MARTINS PARTE RÉ: COP 

CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO e RAFFAEL MARCOS F. RAMOS e 

RAMIRO MURAD SAAD NETO CITANDO: Ramiro Murad Saad Neto, CRO/MT 

5226, CPF 995.759.061-8 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/06/201 

VALOR DA CAUSA: R$12.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido RAMIRO MURAD SAAD NETO, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Faz Saber especialmente a 

RAFFAEL MARCOS F. RAMOS, CRO/MT 4832, e RAMIRO MURAD SAAD 

NETO- CRO/MT 5226, que lhes foi proposta uma Ação com Pedido de 

Indenização, Procedimento Ordinário, proposta por GILVANIO MARTINS 

contra COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO, RAFFAEL MARCOS F. 

RAMOS e RAMIRO MURAD SAAD NETO, constando da inicial que a parte 

autora informa que em fevereiro de 2013, iniciou tratamento odontológico 

junto ao COP, e que mesmo diante da promessa de sucesso no tratamento 

e a obtenção de resultados satisfatórios em 12 (doze) meses, tal situação 
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não ocorrera, estando o requerente há mais de 02 (dois) anos sem o 

término do tratamento, sentindo dores e com dificuldade nas atividades 

legadas à mastigação. Diante de tal situação, pugna pelo deferimento, para 

que lhe seja restituído todo o valor gasto com o tratamento, bem como a 

entrega dos prontuários e documentações relacionadas ao procedimento 

que vinha fazendo, danos morais, custas e taxas processuais, honorários 

advocatícios e demais pedidos constantes na exordial. Encontrando-se os 

Requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por 

edital para que, no prazo de 15 dias, conteste a ação, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. 

DESPACHO: (...) Frustrada igualmente, nos termos do artigo 256 do Código 

de Processo Civil, defiro a citação por edital dos requeridos Ramiro Murad 

Saad Neto e Raffael Marcos Felisberto Ramos pelo prazo de 20 (vinte) 

dias, devendo a parte autora providenciar o necessário. Tendo em vista 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital 

de citação, por intermédio do Diário e Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos 

os prazos de presunção de conhecimento da citação e de apresentação 

da resposta ou pagamento sem providência pelas demandadas, fica 

desde logo nomeado curador daquelas a Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, para apresentação das defesas. Às providências. Tangará 

da Serra/MT, 12 de setembro de 2017 Marcos Terencio Agostinho Pires 

Juiz de Direito. Tangará da Serra - MT, 9 de outubro de 2018. Elenice de 

Lima Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181776 Nr: 23864-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIKICHI YONEGURA, TOSHIO YONEGURA, 

PAULO HODEKI YONEGURA, JULIO KELZO YONEGURA, TEREZA KIOKO 

YONEGURA, IZABEL NOBUE YONEGURA, YARA HISAI SATO, JULIA 

NAOMI TAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida(herdeiros), 

onde foram DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ 

MUDOU-SE; OUTROS; NÃO PROCURADO, CONFORME FLS. 120/132 , 

devendo informar o endereço atualizado das referidas requeridas para 

fins de proceder a citação das mesmas, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 204395 Nr: 18274-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZIEL SERAFIM BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Autos nº: 18274-39.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 204395.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 07 de novembro de 2018, às 

16h10min.

2. DEPREQUE-SE a INTIMAÇÃO do réu, assim como, o seu 

INTERROGATÓRIO ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, a ser 

realizado em dia e hora que houver por bem designar, instruindo a missiva 

com os documentos necessários consignados no artigo 1.360 da CNGC, 

consignando o prazo de vinte (20) dias para cumprimento.

3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 06).

3.1 REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada, conforme 

preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

 5. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285088 Nr: 13155-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA UBIRATÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 O pedido do defensor não merece acolhimento, pelas razões que passo a 

expor.Conforme relatado, este Juízo designou, no dia 28/08/2018 a 

audiência que ora se pretende ver redesignada para o dia 11/10/2018, às 

17h20min, tendo o advogado, Dr. Paulo Roberto Gomes dos Santos, sido 

intimado a respeito da mencionada audiência via DJE no dia 06/09/2018, 

conforme se infere da certidão de fls. 35.A audiência para a qual o 

advogado deu preferência a comparecer, conforme se infere do extrato 

de andamento processual extraído do site do TJMT e juntado pelo próprio 

advogado às fls. 32/34, não obstante tenha sido designada pela 

Magistrada no dia 30/05/2017, para acontecer no mesmo dia 11/10/2018, 

às 17:00 horas, só teve a intimação do mencionado advogado 

disponibilizada no DJE no dia 17/09/2018, logo, sua publicação no dia 

18/09/2018.Assim, por óbvio, o advogado foi intimado para a audiência 

designada por este Juízo em primeiro lugar, ou seja, no dia 06/09/2018 

enquanto que foi intimado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal somente no dia 

18/09/2018, de maneira que não há amparo legal para a redesignação da 

audiência designada por este Juízo.Isso porque, tendo o advogado sido 

intimado para duas audiências a se realizarem simultaneamente em Juízos 

diversos, deverá ele comparecer naquela onde foi primeiramente intimado 

para tanto e, no presente caso, como supra exposto, o digno defensor foi 

intimado para comparecer primeiramente a este Juízo.Por tais razões, 

INDEFIRO o pleito de redesignação, mantendo a audiência já 

designada.INTIME-SE.Tangará da Serra, 09 de outubro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221890 Nr: 11631-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 11631-31.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 221890.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Odair Pinto às fls. 36//42, constato que, a priori, não 

possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, pois, descreveu o possível 

fato delituoso de forma cristalina, razão pela qual, em consonância com 

manifestação do Parquet (fls. 44/45), REJEITO as referidas preliminares, 

devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:
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“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 38/42) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

janeiro de 2019, às 14h50min.

3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de serem interrogado, sob 

pena de revelia.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas às fls. 01-E.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 288184 Nr: 15683-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRICILLA SQUINELLO 

NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Autos nº: 15683-02.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 288184.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Anilton Gomes Rodrigues 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 13h40min, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob 

pena de revelia, bem como, INTIMADO acerca das expedições de 

precatórias, conforme a finalidade da presente.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 288108 Nr: 15617-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.FOZ DO IGUAÇU-PR, MINISTERIO PUBLICO DO 

PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRO AGUIRRE - 

OAB:47.023/PR

 Autos nº: 15617-22.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 288108.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Robson Benedito da Silva 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 13h20min, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob 

pena de revelia, bem como, INTIMADO acerca das expedições de 

precatórias, conforme a finalidade da presente.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 288191 Nr: 15687-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ANICUNS-GO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SALVIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Rodrigues Fleury - 

OAB:25.269/GO

 Autos nº: 15687-39.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 288191.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de dezembro de 2018, às 13:00 horas para oitiva da 

vítima Milton Trenhago, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para o fim 

de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 228593 Nr: 17250-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 Autos nº: 17250-39.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 228593.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade os argumentos apresentados pela defesa 

técnica do réu José Carlos Marchine às fls. 57/68, constato que, a priori, 

não possuem respaldo jurídico, visto que o delito em questão procede-se 

mediante ação pública incondicionada, independendo de representação da 

vítima para prosseguimento, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

 Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de modo que a demanda tenha seu 

regular processamento (instrução dos autos), devendo as partes e 

testemunhas serem ouvidas em juízo para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa.

 Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

2. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 57/68) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas.

 3. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 67/68).

 5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 195106 Nr: 10915-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ GIANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA APARECIDA 

PAULINO - OAB:261177

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DO 

RÉU, PARA QUE O MESMO POSSA SER INTIMADO DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 31 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÁS 17:00 HORAS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCIANA EVELLIM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 
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ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 21 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002142-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

ELIZEU KELIM AVOLOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FERNANDA KERLI CARAVINA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante por meio da petição do Id 15794996 pleiteou 

bloqueio da quantia de R$ 1.551,66, para aquisição dos medicamentos que 

seriam suficientes para o seu tratamento de saúde, pelo prazo de 3 (três) 

meses. Ocorre que, na petição do Id 14603869, datada de 1 de agosto de 

2018, o reclamante pleiteou o bloqueio da quantia de mais R$ 1.614,33. 

Considerando, no entanto, que a compra do medicamento referente ao 

pedido da petição de Id 14603869 ocorreu no dia 22 de agosto de 2018 

(NF 14906633), ou seja, há menos de dois meses , intime-se o reclamante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar e comprovar a necessidade de 

novo bloqueio. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES 

S/A (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de seu Advogado para, comparecer a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO marcada para dia 10 de Dezembro de 2018 

ás 15:45min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002303-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANILO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LIVRADA APARECIDA GAETE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLENE LOPES SALES (REQUERENTE)

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. ANA CLENE LOPES SALES ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA E DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que os 

reclamados sejam compelidos a fornecerem 60 sessões de 

Oxigenioterapia Hiperbárica, necessário ao restabelecimento de sua 

saúde. Alega a reclamante que necessita do citado procedimento para o 

restabelecimento de sua saúde, que foi negado pelos reclamados. Por 

essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo o 

requerido a submeter ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando que 

não há urgência no procedimento vindicado. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, precisa 

de tratamento adequado o que só é possível mediante a realização das 

sessões de oxigenioterapia , solicitada ao Poder Público. Contudo, a 

reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros suficientes 

para custear os procedimentos necessários para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 
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dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: ?O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida? 

(STF ? 2.ª T. ? RE-AgR 393175/RS ? Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, ?a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.? Por outro lado, estabelece o art. 198 

que ?as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II ? atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.? Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo ? uma vez 

configurado esse dilema ? que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes?. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: ?A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.? Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o procedimento através da 

rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação 

constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). TJSP-0727804) 

DIREITO À SAÚDE. IDOSO PORTADOR DE GRAVE ENFERMIDADE. 

Realização de tratamento de "oxigenioterapia hiperbárica". 

Imprescindibilidade. Art. 196 da CF/88. Norma diretamente aplicável. 

Obrigação dos entes públicos. Hipossuficiência e necessidade do 

tratamento incontroversas. Observância da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso). Sentença mantida. Reexame necessário e recursos de apelação 

n ã o  p r o v i d o s .  ( A p e l a ç ã o / R e e x a m e  N e c e s s á r i o  n º 

1002476-51.2014.8.26.0568, 1ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. 

Luís Francisco Aguilar Cortez. j. 27.01.2015). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 
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pretendida e, em conseqüência, determino que os reclamados 

disponibilizem ao reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, 60 sessões de 

Oxigenioterapia Hiperbárica, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à 

falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede 

privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Tangará da Serra, 9 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002152-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no no Id 

15785814, aduzindo que a decisão prolatada no Id 15637542 foi omissa 

por não ter analisado o pedido de desmembramento das CDA's informadas 

na inicial. DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, 

imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 1022, do 

CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em 

vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. O 

embargante requer que este juízo analise o pedido de determinar o 

desmembramento da CDA’s nº 0015956/2014 e nº 0016524/2014 

referentes ao ano de 2013, uma vez que alega que os débitos referente 

ao IPTU de 2005 a 2012 estão prescritos. Não há que se falar no vício da 

omissão apontado nos embargos declaratórios. O pedido foi indeferido 

com a ressalva expressa de que não há comprovação da ocorrência da 

prescrição. A ausência de análise do pedido subsequente é uma 

consequência lógica do não reconhecimento da prescrição. Ora, não 

havendo, em juízo de cognição sumária, reconhecimento da ocorrência da 

prescrição, não há falar consequentemente em desmembramento de 

CDA's. Assim, não há obscuridade ou omissão da decisão proferida no Id 

15637542, uma vez que, repita-se, este juízo indeferiu o pedido de 

suspensão dos débitos que alega estarem prescritos, pela ausência de 

reconhecimento da prescrição. Em assim sendo, os pedidos não se 

encontram em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos 

embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na 

decisão proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração. 

Permanece a decisão como foi lançada. Cumpra na íntegra a decisão do Id 

15637542. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011968-15.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES - ME (REQUERENTE)

LUCAS VIEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Carlos Eduardo Moraes de Souza (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Lucas Vieira 

Alves - ME, em desfavor de Bom Jesus Transportes e Logística Ltda, 

visando o recebimento de valores referente à condenação por 

indenização por danos materiais. No pedido do ID 9512432, o reclamante 

requer o levantamento do valor bloqueado nos autos, sob o argumento de 

que o crédito existente não está sujeito ao plano de recuperação judicial. 

Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 4ª Vara Cível de 

Rondonópolis/MT sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003, protocolado em 

maio de 2016, sendo que no dia 11.12.2017 foi-lhe concedida a 

recuperação judicial e homologado o respectivo plano. O crédito 

perseguido nos presentes autos já existia na data do pedido de 

recuperação judicial formulado pela empresa executada, razão pela qual 

está sujeito à recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei 

n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Embora o 

reclamante tenha pleiteado o levantamento do valor bloqueado nos autos, 

na hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 04.09.2015), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de maio de 2016. Assim, com a 

concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 11.12.2017, incide a 

novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 

da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1º do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em 

que as ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação 

do plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo 

que a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo 

judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 

11.101/2005. Consequentemente, a novação induz à extinção da relação 

jurídica anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções 

individuais, devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no 

plano de recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o 

entendimento do STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 313 de 824



a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, REVOGO a decisão do ID 11495178 

e, tendo em vista a novação proveniente da aprovação e homologação do 

plano de recuperação judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 

485, inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Expeça-se certidão de crédito, promovendo sua entrega ao 

exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Após o 

trânsito em julgado, caso existam valores bloqueados nestes autos, 

deverão ser levantados em favor da empresa reclamada, mediante alvará 

judicial. Se necessário, deverá a reclamada ser intimada para 

fornecimento dos dados bancários para o levantamento. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSOBRAS CIDADE LIMPA LTDA - ME (REQUERENTE)

ROGERIO GALLEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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SOMOV S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8010135-88.2017.8.11.0055 Autora: TRANSOBRAS CIDADE 

LIMPA LTDA – ME Rés: PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – 

EPP e SOMOV S/A. PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Aduz a parte autora que na data de 12 de junho e 2014 recebeu da 

segunda requerida uma proposta de venda de uma máquina denominada 

PÁ CARREGADEIRA, DE RODAS, MODELO S E M 616 B, fabricada pela 

SHANDONG SEM MARCHINERY Co. marca de propriedade da 

CATERPILLAR. Declara que, supostamente, os impostos estavam inclusos 

no preço de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), e que a máquina seria 

entregue no prazo máximo de 30 dias, na cidade de Tangará da Serra/MT. 

A proposta versaria que o preço de R$ 130.000,00 seria 100% à vista ou 

mediante financiamento, sendo que a garantia do equipamento seria de 01 

ano a partir da data de entrega técnica, ou 2.000 (duas mil) horas, o que 

ocorresse primeiro. Aduz que analisou a proposta da segunda requerida e 

encaminhou ao Banco do Brasil, pois tinha liberado (pré-aprovado) um 

crédito para aquisição de máquinas, oriundos do FCO (Fundos 

Constitucional de Financiamento do Centro Oeste), e administrados pelo 

agente financeiro Banco do Brasil. Discorre que no dia 24/12/2014 

(véspera de natal), a segunda requerida telefonou para a autora, e 

comunicou que a máquina adquirida havia chegado no pátio em Cuiabá, 

porém, também supostamente, não possuía caminhão para transporta-la 

até Tangará da Serra, providenciando a parte autora a retirada do bem. 

Narra que ao embarcar a máquina na cidade de Cuiabá, percebeu que a 

máquina que estava sendo entregue não era “nova”, pois apresentava 

vários pontos de desgaste, ferrugem, vazamento de óleo, e pneus 

danificados (com cortes e desgastados). Cita que ao iniciar o uso da 

máquina no trabalho, percebeu que esta apresentava alguns problemas 

mecânicos e, diante disso, recebeu orientações da segunda requerida 

para não usar a máquina até que um mecânico (representante da ré) 

fosse pessoalmente vistoriar os defeitos. No dia 22 de janeiro de 2015, um 

representante da segunda requerida, chamado Mauro Mendes, enviou um 

e-mail para a requerente se prontificando a reparar as peças e 

componentes danificados. Afirma, por fim, que após diversas conversas 

por telefone, a requerida, na data de 03/2015, restituiu integralmente o 

dinheiro para a requerente, tendo assim quitado o financiamento do bem. 

Atribuindo responsabilidade a esta ré, ajuizou a presente demanda 

pretendendo o recebimento da quantia de R$ 22.086,60 (vinte e dois mil, 

oitenta e seis reais e sessenta centavos), referente as despesas 

cartorárias e locação de máquina referente ao mês de janeiro de 2015 que 

não se concretizou pela devolução do bem, indenização por danos morais 

no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como custas e honorários 

advocatícios. A ré PLATINA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP em 

sua peça contestatória afirma que ao contrário do que alega o Autor, a Ré 

lhe ofereceu para comprar uma máquina seminova, situação plenamente 

aceita pelo Autor, que prontamente retirou a máquina do pátio da empresa, 

sendo emitida a Nota Fiscal da máquina, bem como informou ao Autor da 

garantia legal de 90 (noventa) dias. Afirma ainda que o Autor foi informado 

de que eventual troca de peças seria totalmente coberta pela garantia, 

sem qualquer custo adicional para o Autor e que mesmo as Rés dispondo 

de prazo legal para realizar o reparo o Autor achou melhor desfazer o 

negócio e reaver o seu dinheiro, sendo que, em razão disso, a primeira Ré 

devolveu integralmente o montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 

reais). Assim, afirma não ter responsabilidade pelos fatos narrados pelo 

autor pugnando pela improcedência da ação. A ré SOMOV S/A 

preliminiarmente requer a inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor e no mérito afirma que a parte autora teria recebido proposta 

de aquisição de maquinário “novo” com ano de fabricação de 2014 pelo 

valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) “inclusos impostos” e que 

teria a requerida entrado em contato informando a disponibilidade de bem 

seminovo, em ótimas condições e disponível para retirada em seu pátio, o 

que foi ACEITO e realizado pela requerente sem maiores óbices. Afirma 

ainda que identificando problemas na máquina adquirida a ré encaminhou 

técnicos, sem qualquer custo para a requerida, ressalvando que o bem 

encontrava-se na sua garantia e que todas as peças que tivessem 

necessidade de troca seriam revisadas e testadas. Assim, relata que a 

parte autora entendeu por bem, e por livre e espontânea vontade devolver 

o produto a empresa ré, solicitando estorno da quantia paga e que visando 

a boa-fé e a manutenção da boa relação com a parte autora procedeu 

com os tramites internos administrativos e no prazo informado, devolvendo 

INTEGRALMENTE a quantia de R$ 130.000,00. Requerendo por fim a 

improcedência da ação. Para definição do conceito de consumidor, grassa 

na doutrina e na jurisprudência, a chamada teoria finalista, que se debruça 

sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor de forma subjetiva, 

à luz do caso em particular. Passo a opinar. Na interpretação finalista do 

art. 2º do CDC, adotada em nosso ordenamento, entende-se por 

consumidor a pessoa física ou jurídica que recebe o produto ou serviço 

como destinatário final, e sem que a utilização do mesmo se reverta em 

prol do incremento de atividade lucrativa. Nessa perspectiva, o autor utiliza 

o equipamento não como destinatário final, mas em meio à cadeia 

produtiva, não se enquadrando no conceito de consumidor, previsto no 

art. 2º do CDC[5]. Daí porque entendo pelo afastamento do microssistema 

protetivo, sendo o feito regrado pelas normas do Código Civil. No mérito 

entendo razão não assistir ao autor. Conforme nota fiscal apresentada 

pelo autor em ID 6377876 tem-se que o maquinário por ele adquirido de 

fato era ano 2012 e que na proposta enviada não especificava se tratar 

de um maquinário novo, como alega. Ainda, consta no e-mail encaminhado 

pela requerida a informação de quais peças seriam substituídas como 

forma de garantia, ou seja, demonstrando que de fato a empresa 

reclamada efetuou a venda de um produto seminovo. Em se tratando de 

equipamento usado, isso evidentemente não desobrigaria as empresas 

requeridas a responderem pelos danos verificados praticamente em ato 

contínuo à utilização do maquinário. Ou seja, responderiam as empresas 

pelos defeitos ou vício apresentado dentro do prazo de garantia, sendo tal 

garantia indiscutivelmente prestada pelas empresas, demonstrando, 

assim, a boa-fé que dever nortear as relações contratuais. Ademais, resta 

incontroverso nos autos que o autor decidiu pela rescisão contratual, sem 

qualquer óbice para a restituição do valor integral pago pelo maquinário às 

requeridas, demonstrando mais uma vez a boa-fé das empresas 

requeridas. Nesta feita entendo que não há se falar em condenação a 

título de danos materiais, pois a desistência contratual partiu da parte 

autora, sendo os valores relacionados a este contrato rescindido a ele 

restituídos. Por fim, não há dano moral a ser reconhecido. A situação, 

embora desagradável, não traduziu “humilhação” ou contexto de 

exposição “vexaminosa” do autor, ou outros sofrimentos, não se tratando, 

ademais, de hipótese caracterizadora de dano moral “in re ipsa”. A 

jurisprudência é neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO DE 

CONTRATO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO. A rescisão do 

contrato é medida adequada quando demonstrado vício no produto 

restituindo-se as partes ao estado anterior com a devolução de valores 

despendidos, abatendo-se compensação pelo uso. - Circunstância dos 

autos em que se impõe determinar que a remuneração pelo uso seja 

apurada em liquidação de sentença. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. O 
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reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato 

ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se 

caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou 

abalo psíquico duradouro que não se justifica ante o descumprimento de 

obrigação contratual. - Circunstância dos autos em que impõe manter a 

decisão que indeferiu reparação por dano moral. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076014141, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 13/12/2017) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE 

MICROCOMPUTADOR. VÍCIO DE QUALIDADES. RESCISÃO DE CONTRATO 

COM DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO. APELAÇÃO DA RÉ. Compra de 

microcomputador com vício que impossibilitou o uso do bem. Restituição do 

montante pago pela autora, exclusivamente com relação ao bem que 

apresentou defeito. O valor dos equipamentos periféricos, que 

permanecem com a requerente, deve ser afastado da condenação. 

Apelação da autora. Conquanto demonstrado nos autos o aborrecimento 

da requerente pela aquisição de bem com defeito, e descaso da 

demandada perante as reclamações, trata-se de descumprimento 

contratual da requerida, que é resolvido através da devolução do 

montante pago, mas não representa abalo íntimo, profundo, a possibilitar 

reparação extrapatrimonial. Sentença reformada, em parte. Sucumbência 

redistribuída, com arbitramento de honorários recursais. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 

DA AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70073115586, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, 

Julgado em 09/05/2017) Ocorreram vicissitudes que efetivamente podem 

ocorrer em negócio realizado de maneira informal e tendo por objeto um 

equipamento seminovo, mas nada que ingresse na órbita da violação aos 

direitos da personalidade. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino por julgar 

extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de outubro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 09 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003210-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

ILDERLENE DE SOUSA SOBRINHO (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT 1ª Vara Cível CERTIDÃO DE JUNTADA 

Certifico que realizei nesta data a juntada de ofício informando data da 

perícia., agendada para o dia 14/11/2018 (Dr. Guido V. Céspedes). 

Ceciany Fetter Duarte Grisoste Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002084-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LOURENCO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que realizei nesta data a juntada de ofício 

informando data da perícia, agendada para o dia 14/11/2018 (Dr. Guido V. 

Céspedes). LUCAS DO RIO VERDE, 10 de outubro de 2018. CECIANY 

FETTER DUARTE GRISOSTE Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003588-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

TACIANA PEREIRA AMIKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que realizei nesta data a juntada de ofício 

informando data da perícia, agendada para o dia 14/11/2018 (Dr. Guido V. 

Céspedes). LUCAS DO RIO VERDE, 10 de outubro de 2018. CECIANY 

FETTER DUARTE GRISOSTE Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003639-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE GELLER (REQUERENTE)

DERLISE MARCHIORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALMEIDA DE SOUSA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003639-61.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CLARISSE GELLER REQUERIDO: JOSE ALMEIDA DE SOUSA 

FILHO Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. III. O presente feito seguirá o rito 

ordinário, segundo dispõe o artigo 40, § 3º da Lei do Divórcio, não 

revogada neste aspecto pelo Código Civil/02, nem pela EC n.º 66/2010. IV. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 26/11/2018, às 

09:00 horas, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. V. Cite-se a parte requerida para 

comparecimento a audiência. Em caso de não comparecimento 

injustificado da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º). VI. Na audiência, 

as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de 

defensores públicos (art. 695, §4º, CPC). VII. Não realizado o acordo, 

passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, 

observado o art. 335 do CPC, hipótese em que o prazo para defesa se 

iniciará da data da audiência inicial de conciliação/mediação (art. 697, CPC) 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII. O não Havendo desinteresse na auto composição, o réu deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, §8º). IX. A audiência somente 
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não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, I). X. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002530-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA MAYARA LOPES XIMENES (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002530-12.2018.8.11.0045. AUTOR: 

RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS RÉU: ERICA MAYARA LOPES XIMENES 

Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 05/11/2018, às 10h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 3990-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BEATRIZ DOS REIS ,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 84458.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado às 

f. 395/398, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos para deliberação.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101245 Nr: 22139-37.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUDONICE ALVES DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 101245.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso. A 

intimação do INSS deverá se dar por meio de remessa dos autos.

 II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 31063 Nr: 818-19.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JACINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1661900

 CÓDIGO 31063.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso. A 

intimação do INSS deverá se dar por meio de remessa dos autos.

 II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83421 Nr: 2908-92.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR MARIA HILBIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 83421.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso. A 

intimação do INSS deverá se dar por meio de remessa dos autos.

 II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85815 Nr: 5473-29.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO INACIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85815.

Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para manifestarem acerca do estudo social e 

documentos de f. 173 e seguintes (a numerar), no prazo de 15 (quinze) 

dias. A intimação do INSS deverá se dar via remessa dos autos.

 II. Após, conclusos para a prolação de sentença.

 III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39058 Nr: 4084-77.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA MENDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 39058

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso. A 

intimação do INSS deverá se dar por meio de remessa dos autos.

 II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102842 Nr: 170-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCEMIA LUCIA VALARDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, Mauricio Vieira Serpa - OAB:12758- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 102842

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso. A 

intimação do INSS deverá se dar por meio de remessa dos autos.

 II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91253 Nr: 5134-36.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, Marlucy Pereira da Silva - OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 CÓDIGO 91253.

Vistos etc.

I. Cumpra-se o determinado no item III de f. 126, com a observância de que 

o valor executado é aquele constante no cálculo de f. 124/125 (R$ 

47.225,47), acrescido do valor reclamado às f. 133/136 (R$ 3.287,75).

 II. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39786 Nr: 113-50.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLARA LUCENA 

DUTRA DE ALMEIDA PROCURADORA FEDERAL - OAB:1873423

 CÓDIGO 39786.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso. A 

intimação do INSS deverá se dar por meio de remessa dos autos.

 II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1004166-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (IMPETRANTE)

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004166-13.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar” impetrado por 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

– FLORI LUIZ BINOTTI, objetivando afastar os efeitos da aplicação dos 

incisos II, V e X do art. 6º do Decreto Municipal nº 4018/2018, editado em 

03/08/2018 e que instituiu o Código de Conduta e Ética dos agentes 

públicos da administração municipal direta e indireta, assim prevendo: “Art. 

6° É vedado ao agente público: II - manifestar para o público externo 

divergências de opinião de cunho técnico que denotem desacordo entre 

os agentes da Administração Pública municipal, incluída manifestação 

através de redes ou mídias sociais; V - opinar publicamente a respeito da 

honorabilidade e do desempenho funcional de outro agente público; X - 

prejudicar deliberadamente a reputação de outros agentes públicos ou de 

cidadãos;” Alega que a vedação constante em tais incisos evidencia clara 

violação ao direito constitucional de liberdade de expressão, vedando a 

manifestação de agentes públicos. 2. É o relatório do necessário. DECIDO. 

O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo 

com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). No caso vertente, além de não vislumbrar nenhuma indicação de 

urgência suficiente para suprimir o contraditório, igualmente não visualizo 

qualquer agir ilícito ou abusivo no ato impugnado a desbordar o princípio 

da liberdade de expressão, o qual não é absoluto e deve ser interpretado 

em harmonia com os demais princípios constitucionais (intimidade, vida 

privada, honra, imagem, etc.), encontrando limitação até mesmo em leis 

inferiores tidas por constitucionais, como é o caso dos crimes contra a 

honra descritos no Código Penal. 3. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar 
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veiculado na petição inicial. 3.1. Notifique-se a autoridade impetrada a fim 

de que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 

(dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). 3.2. Em seguida, prestadas ou não 

as informações, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 10 

(dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 3.3. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberação. 3.4. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001910-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

M. E. P. D. S. (AUTOR(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SULENE PALACIO DE SOUZA SOARES OAB - 792.769.892-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO 

LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002278-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CAMARGO (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1002278-43.2017.8.11.0045. . para dia 

21/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada. ENDEREÇO: AV 

MATO GROSSO 936 ,BAIRRO:ALVORADA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001018-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

B. L. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEVERINA DE FATIMA GOMES PEQUENO OAB - 046.602.394-46 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001018-91.2018.8.11.0045. . para dia 

21/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001910-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

M. E. P. D. S. (AUTOR(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SULENE PALACIO DE SOUZA SOARES OAB - 792.769.892-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001910-97.2018.8.11.0045. . para dia 

21/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CAMILLA AFONSO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000342-17.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): EDVALDO JOSE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 1. EDVALDO JOSÉ DOS 

SANTOS, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, visando o restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos. O pedido de 

tutela antecipada restou deferido no id. 1098627. Regularmente citado, o 

requerido apresentou contestação de id. 1529327 e documentos, onde 

refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do 

pedido. Réplica aportou no id. 1988917. O laudo da perícia médica 

realizada com a parte autora foi juntado no id. 11754111, sendo que o 

demandante manifestou a concordância com o referido laudo e, o 

requerido, apesar de devidamente intimado, nada manifestou. 2. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da presente ação 

previdenciária não depende da produção de prova oral em audiência de 

instrução, sendo a prova pericial carreada ao feito suficiente para o 

enfrentamento do mérito, conforme segue. Os requisitos indispensáveis 

p a r a  a  c o n c e s s ã o  d o  b e n e f í c i o  p r e v i d e n c i á r i o  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente restou suficientemente demonstrada por meio do documento 

de id. 1030827, inclusive dando conta da concessão de auxílio doença a 

parte autora durante determinado tempo. Forte no artigo 26, II c/c 151 da 

Lei 8.213/91, desnecessário aquilatar acerca dos períodos de carência, já 

que o autor é portador de hanseníase. Dessa forma, estando demonstrada 

a condição de segurado(a) e afastada a necessidade de carência, resta 

apenas avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a 

sua existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à Previdência 

Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de 

agravamento da doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que 

inexiste nulidade a ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo 

foi conclusivo e respondeu aos quesitos apresentados de forma 

satisfatória, não havendo razão para que a perícia seja refeita ou 

complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo 

não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas 

anteriormente por outros profissionais da área da saúde, podendo atuar 

livremente no exercício do munus recebido e extrair as suas próprias 

conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. Feitas essas 

considerações, e após o percuciente exame do conjunto fático-probatório 

coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) requerente ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou claramente 

demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer atividade 

laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se desenvolveu(eram) 

e/ou agravou(aram) após a sua condição de segurado(a). O laudo da 

perícia médica (id. 11754111), elaborado por profissional habilitado e 

nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade 

incapacitante (hanseníase e lombalgia), como também consignou que o 

requerente está incapacitado total e permanente para o exercício de 

qualquer atividade laboral, estando afastada a possibilidade de 

reabilitação. Ainda, não houve comprovação pela parte requerida da 

suposta recuperação da capacidade laborativa do autor, ainda que 

minimamente, quando da cessação do auxílio doença, em 31/07/2015. 

Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 
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convicção do julgador. Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) 

comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria por invalidez, 

a implantação do benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo 

inicial o dia seguinte a data da cessação do benefício (01/08/2015 – id. 

1030827), devendo serem descontados eventuais valores que já tenham 

sido pagos em razão de posterior deferimento do benefício. Neste sentido 

é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. 

DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. 

RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE 

SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura 

cerceamento de defesa a ausência de quesitos complementares quando o 

julgador entende que a prova pericial não precisa de complementação. O 

laudo pericial, no caso, realizado em regime de mutirão, encontra-se bem 

fundamentado, com resposta aos quesitos necessários para convicção 

do julgador, não tendo sido demonstrado qualquer vício que pudesse 

ensejar a sua nulidade. Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o 

direito de contraditar os critérios adotados pelo médico perito na 

elaboração de laudo oficial, no caso dos autos, verifica-se que, após a 

juntada do laudo pericial, foi as partes foram intimadas e o INSS se 

manifestou nos autos (fls. 138 e 164/165), com complementação do laudo 

pericial (fl. 159), incabível a alegação de nulidade da sentença. 3. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado 

que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91. 5. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez 

que a parte autora estava recebendo aposentadoria por invalidez 

(2003/2013), suspenso em razão de suposta recuperação da capacidade 

laborativa, após revisão administrativa. 6. Comprovada a incapacidade 

total e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao 

restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do dia imediato ao 

da cessação do benefício (art. 43 da Lei 8.213/91), conforme 

determinação da r. sentença. 9. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora 

são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a 

taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. 

Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 12. Presentes os requisitos 

exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos 

autos. 13. Apelação e remessa oficial, parcialmente providas. A Turma, 

por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial. 

(ACORDAO 00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO. ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo 

laudo pericial constata-se a incapacidade total e permanente da segurada, 

razão pela qual faz jus à aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o 

laudo médico conclui que o início da incapacidade se deu em 2001. 

Considerando que a segurada recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado 

em 30/09/2005, quando já se encontrava incapacitada para o labor, 

mostra-se devida a aposentadoria a partir da referida data. (...)” (TRF 1ª 

Região - REO 0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 

29/05/2013) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 

8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato 

ao da cessação do auxílio doença (01/08/2015), descontando-se 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento ou restabelecimento do benefício. 3.2. A correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por 

cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Edvaldo José dos Santos; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 01/08/2015 (dia 

imediato ao da cessação do auxílio doença); e) renda mensal inicial – RMI: 

a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de setembro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-87.2016.8.11.0045
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EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

KACIO JUNIOR ALVES TORRES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000402-87.2016.8.11.0045. AUTOR: 

JUSCELINO GOMES DOS SANTOS RÉU: KACIO JUNIOR ALVES TORRES 

Vistos. 1. Homologo o acordo entabulado entre as partes na presente 

audiência, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, encerrando 

o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 2. Custas remanescentes, se 

houver, ficam dispensadas na forma do artigo 90, § 3º do CPC. 3. Cada 

parte arcará com os honorários de seus próprios advogados. 4. Dou a 

sentença por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. 

Registre-se. 5. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.” LUCAS DO RIO 

VERDE, 8 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito
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ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NEUDINEISA GUIDO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 320 de 824



FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000240-92.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: NEUDINEISA GUIDO MOREIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE 

DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos etc. 1. NEUDINEISA GUIDO 

MOREIRA, qualificado(a) nos autos, ingressou com a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em face de UNIÃO DO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, também 

identificado(a), aduzindo, em síntese, que foi surpreendido(a) com a 

negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, efetuada 

pela parte requerida, conforme extrato anexo, tendo como substrato 

valores já pagos pela requerente. Requereu, assim, em sede liminar, a 

retirada de seu nome dos referidos cadastros e, no mérito, a declaração 

da inexistência da dívida e condenação do(a) requerido(a) ao pagamento 

de danos morais. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada fora 

deferido (Id. 1053028). A parte ré apresentou contestação (Id. 1438458), 

alegando, em síntese, a não aplicação do instituto de inversão do ônus 

probatório, bem como a inocorrência do dano moral, em virtude da 

legitimidade da cobrança. A final, pugna pela improcedência dos pedidos 

constantes na exordial. Juntou documentos. O(A) requerente apresentou 

impugnação (Id. 1452791), rechaçando os argumentos apresentados pela 

parte requerente e, pugnando ao final, pela procedência dos pedidos 

vertidos na exordial. Encaminhado os autos para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), a sessão restou prejudicada, tendo em 

vista a ausência da parte requerente (Id. 7840075). Intimadas as partes a 

informarem as provas que pretendiam produzir (Id. 9413172), a parte 

requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 10490316) 

tendo a parte requerida permanecido silente (Id. 12723891). 2. É o 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC/2015, posto se tratar de matéria exclusivamente de direito e as 

provas apresentadas revelarem-se suficientes para o seu deslinde. 2.2. 

De início, mister que seja promovida a retificação do Pólo Passivo, vez que 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos o nome da 

empresa requerida é Editora e Distribuidora Educacional S/A (Id. 1438457). 

2.3. No mérito, tem-se que razão assiste à parte autora. No que concerne 

ao dano moral, apregoa a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X: 

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. Igual determinação se extrai dos artigos 1º, III 

e 5º, V, também da Carga Magna. O Código Civil refere-se ao dano moral 

no artigo 186, ao prescrever que comete ato ilícito aquele que, “por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. In casu, a parte 

requerente pleiteia indenização por danos morais decorrente tanto da 

inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, quanto da 

retenção indevida de seus documentos pela instituição de ensino 

requerida a impossibilitar sua transferência. Em relação a inscrição 

indevida, resta evidente que a empresa reclamada praticou ato ilícito ao 

levar aos órgãos de restrição o nome do(a) autor(a) por uma dívida que já 

havia sido paga. Conforme se infere no documento Id. 817565 p. 6/7 a 

parcela de novembro de 2015 foi devidamente paga em 06/11/2015, 

inclusive antes da data de seu vencimento (17/11/2015), sendo certo que 

mesmo havendo a devida quitação da mensalidade, a requerida incluiu o 

nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, conforme documento 

Id. 817568. Ora, dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, ser direito básico do 

consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O 

que vale para a aplicação desta regra é a vulnerabilidade do consumidor, 

ou seja, do ponto de vista técnico, há o desconhecimento da questão em 

si, ou a dificuldade de obtenção de dados mais complexos. É o caso dos 

autos, pelo que entendo aplicável a inversão do onus probandi. Em face 

da negativa do(a) requerente quanto a existência da dívida, incumbia à ré 

o ônus de comprovar, por qualquer meio idôneo de prova, a não 

realização do pagamento, o que não ocorreu. Nessa senda, não tendo a 

empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, torna-se 

possível concluir que a parte autora não era inadimplente, de modo que a 

inscrição do nome daquela em cadastro restritivo de crédito, em razão de 

suposta dívida, é indevida. E não diga inexistir prova da existência do dano 

moral sofrido, porquanto este, salvo casos especiais, dispensa prova em 

concreto, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, 

tendo em vista que se passa no interior da personalidade e existe in re 

ipsa. É o que se infere, aliás, dos reiterados julgados do Superior Tribunal 

de Justiça: REsp 552513/SC, Resp 457734/MT, REsp 442.051/RS, REsp 

389.879/MG, Resp 332.622/RJ, Resp 285.854/PB, REsp 313.595, REsp 

165.727. Ademais, o prejuízo causado à requerente não se restringiu 

somente à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, sendo certo também, que ficou impedida de prosseguir os seus 

estudos em decorrência da retenção de documentos pela empresa 

requerida, o que impossibilitou a realização de sua transferência para 

outra instituição de ensino. A retenção de documentos por motivo de 

inadimplemento é vedada por lei, conforme se infere do artigo 6º da Lei nº 

9.870/99: “São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de 

documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades 

pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, 

no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o 

Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código 

Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.” 

Ora, a parte requerente comprovou a mudança de domicílio para o 

município de Lucas do Rio Verde, de modo que a continuidade de seus 

estudos, por óbvio, dependeria de sua transferência, sendo tal ato 

impedido em decorrência de que a mesma supostamente estaria 

inadimplente com a instituição requerida. Tal situação também configura 

dano moral, conforme jurisprudência que segue: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DA ALUNA EM DECORRENCIA DA 

INADIMPLÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA E VEDADA PELA LEI 9.870/99. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO 

EM 2.000 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ? ARTIGO 46, LEI 9.099/95. (TJPR, RI 

2574-33.2014.8.16.0018, 1ª Turma Recursal, Relatora Ana Paula Kaled 

Accioly Rodrigues da Costa, Julgamento em 10.03.2015).” DIREITO 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA -ALUNA - UNIVERSIDADE - 

INADIMPLÊNCIA - TRANSFERÊNCIA -DOCUMENTOS - RETENÇÃO - 

ILEGALIDADE – EXISTÊNCIA. - A autora busca a expedição de 

documentos necessários para se transferir a outra universidade, haja 

vista que a UNITAU se recusou a fornecê-los enquanto os débitos com ela 

pendentes não fossem quitados. É ilegal a retenção de documentos da 

aluna necessários à sua transferência, como consta expressamente do § 

2º do art. 6o da Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999 - DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - ARBITRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - À fl. 71 a autora 

requereu a emenda da petição inicial para condenar a requerida no 

pagamento de danos morais e materiais após a contestação, sendo 

impossível a alteração do pedido sem o consentimento do réu, nos termos 

do aludido art. 264 do CPC -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO 

- CABIMENTO -Elevação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendidos os 

critérios do art. 20, § 4o, do CPC - Sentença parcialmente reformada 

-Nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se parcial provimento 

ao recurso da autora. (TJSP, AC 994030334066, 5ª Câmara de Direito 

Público, Relator Xavier de Aquino, Julgamento em 11.01.2010). Outrossim, 

conquanto a parte requerida alegue que a requerente não formalizou o 

pedido da transferência externa, é certo que a situação fática (mudança 

de domicílio da requerente) comporta prova irrefutável da necessidade de 

transferência para a continuidade dos estudos, presumindo-se assim, a 

retenção dos documentos alegada na exordial. Neste sentido: 

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ENSINO 

SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PEDIDO 

DE TRANSFERÊNCIA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ART. 5º E 6º DA LEI Nº 9.870/1999. SETENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos 

termos do disposto no art. 6º da Lei nº 9.871/1999 é vedada às 

instituições de ensino a retenção de documentos escolares por motivo de 

inadimplência. Ilegítimo, desse modo, o ato que obsta a expedição do 

respectivo histórico escolar, sob o argumento da existência de débito. A 

instituição de ensino dispõe de meios legais para receber o que lhe é 

devido, não se afigurando razoável a coerção administrativa. (TRF1, AC 

739-49.2012.4.01.3504, Sexta Turma, Relator Jirair Aram Meguerian, 

Julgamento em 16.10.2015). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. A fixação de critérios para a quantificação do dano 
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moral permanece a cargo da doutrina e da jurisprudência. Não tem 

aplicação em nosso país o critério da tarifação, pelo qual o quantum das 

indenizações é prefixado. Predomina em nossa legislação o critério do 

arbitramento pelo juiz. Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste sentido 

vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de 

REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de 

modo a evitar o enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto 

a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Daí a necessidade de se 

encontrar o meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, 

levando-se em consideração os critérios supra-referidos (apesar de a 

situação econômica do ofensor ser boa, a do ofendido é deveras 

inconsistente, conforme fez prova para a obtenção da justiça gratuita; 

revela-se baixo o grau de gravidade da lesão sofrida, o que é corroborado 

pela inércia em buscar a tutela logo que verificado o dano), a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra satisfatória e suficiente para 

minimizar os danos sofridos. 2.4. Extrai-se do feito, ainda, que a parte 

requerente, apesar de previamente intimada por meio de seu advogado (Id. 

1417228 p. 1), não compareceu à audiência de conciliação, nem 

apresentou qualquer justificativa, praticando ato atentatório a dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC. Em razão disso, cogente a 

aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso. 3. DISPOSITIVO 3.1. Tecidas estas considerações 

e gizadas as razões de decidir, com base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da 

CF e 186 do Código Civil, julgo procedente o pedido contido na inicial, para 

o fim de: a) DETERMINAR a retificação do pólo passivo devendo a 

requerida constar como EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. 

b) DECLARAR a inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 

382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) referente ao contrato 153335145; 

c) CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; d) 

CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora). e) CONDENAR, 

ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 2% sobre o valor da 

causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso. 3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação. 3.3. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis. 3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

06 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NEUDINEISA GUIDO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000240-92.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: NEUDINEISA GUIDO MOREIRA REQUERIDO: UNIAO NORTE 

DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos etc. 1. NEUDINEISA GUIDO 

MOREIRA, qualificado(a) nos autos, ingressou com a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em face de UNIÃO DO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, também 

identificado(a), aduzindo, em síntese, que foi surpreendido(a) com a 

negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, efetuada 

pela parte requerida, conforme extrato anexo, tendo como substrato 

valores já pagos pela requerente. Requereu, assim, em sede liminar, a 

retirada de seu nome dos referidos cadastros e, no mérito, a declaração 

da inexistência da dívida e condenação do(a) requerido(a) ao pagamento 

de danos morais. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada fora 

deferido (Id. 1053028). A parte ré apresentou contestação (Id. 1438458), 

alegando, em síntese, a não aplicação do instituto de inversão do ônus 

probatório, bem como a inocorrência do dano moral, em virtude da 

legitimidade da cobrança. A final, pugna pela improcedência dos pedidos 

constantes na exordial. Juntou documentos. O(A) requerente apresentou 

impugnação (Id. 1452791), rechaçando os argumentos apresentados pela 

parte requerente e, pugnando ao final, pela procedência dos pedidos 

vertidos na exordial. Encaminhado os autos para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), a sessão restou prejudicada, tendo em 

vista a ausência da parte requerente (Id. 7840075). Intimadas as partes a 

informarem as provas que pretendiam produzir (Id. 9413172), a parte 

requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 10490316) 

tendo a parte requerida permanecido silente (Id. 12723891). 2. É o 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC/2015, posto se tratar de matéria exclusivamente de direito e as 

provas apresentadas revelarem-se suficientes para o seu deslinde. 2.2. 

De início, mister que seja promovida a retificação do Pólo Passivo, vez que 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos o nome da 

empresa requerida é Editora e Distribuidora Educacional S/A (Id. 1438457). 

2.3. No mérito, tem-se que razão assiste à parte autora. No que concerne 

ao dano moral, apregoa a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X: 

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. Igual determinação se extrai dos artigos 1º, III 

e 5º, V, também da Carga Magna. O Código Civil refere-se ao dano moral 

no artigo 186, ao prescrever que comete ato ilícito aquele que, “por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. In casu, a parte 

requerente pleiteia indenização por danos morais decorrente tanto da 

inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, quanto da 

retenção indevida de seus documentos pela instituição de ensino 

requerida a impossibilitar sua transferência. Em relação a inscrição 

indevida, resta evidente que a empresa reclamada praticou ato ilícito ao 

levar aos órgãos de restrição o nome do(a) autor(a) por uma dívida que já 

havia sido paga. Conforme se infere no documento Id. 817565 p. 6/7 a 

parcela de novembro de 2015 foi devidamente paga em 06/11/2015, 

inclusive antes da data de seu vencimento (17/11/2015), sendo certo que 

mesmo havendo a devida quitação da mensalidade, a requerida incluiu o 

nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, conforme documento 

Id. 817568. Ora, dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, ser direito básico do 

consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O 

que vale para a aplicação desta regra é a vulnerabilidade do consumidor, 

ou seja, do ponto de vista técnico, há o desconhecimento da questão em 

si, ou a dificuldade de obtenção de dados mais complexos. É o caso dos 

autos, pelo que entendo aplicável a inversão do onus probandi. Em face 

da negativa do(a) requerente quanto a existência da dívida, incumbia à ré 

o ônus de comprovar, por qualquer meio idôneo de prova, a não 

realização do pagamento, o que não ocorreu. Nessa senda, não tendo a 

empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, torna-se 

possível concluir que a parte autora não era inadimplente, de modo que a 

inscrição do nome daquela em cadastro restritivo de crédito, em razão de 

suposta dívida, é indevida. E não diga inexistir prova da existência do dano 

moral sofrido, porquanto este, salvo casos especiais, dispensa prova em 

concreto, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, 

tendo em vista que se passa no interior da personalidade e existe in re 

ipsa. É o que se infere, aliás, dos reiterados julgados do Superior Tribunal 

de Justiça: REsp 552513/SC, Resp 457734/MT, REsp 442.051/RS, REsp 

389.879/MG, Resp 332.622/RJ, Resp 285.854/PB, REsp 313.595, REsp 

165.727. Ademais, o prejuízo causado à requerente não se restringiu 

somente à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, sendo certo também, que ficou impedida de prosseguir os seus 

estudos em decorrência da retenção de documentos pela empresa 

requerida, o que impossibilitou a realização de sua transferência para 

outra instituição de ensino. A retenção de documentos por motivo de 

inadimplemento é vedada por lei, conforme se infere do artigo 6º da Lei nº 

9.870/99: “São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de 

documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades 

pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, 

no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o 
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Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código 

Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.” 

Ora, a parte requerente comprovou a mudança de domicílio para o 

município de Lucas do Rio Verde, de modo que a continuidade de seus 

estudos, por óbvio, dependeria de sua transferência, sendo tal ato 

impedido em decorrência de que a mesma supostamente estaria 

inadimplente com a instituição requerida. Tal situação também configura 

dano moral, conforme jurisprudência que segue: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

RETENÇÃO DE DOCUMENTOS DA ALUNA EM DECORRENCIA DA 

INADIMPLÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA E VEDADA PELA LEI 9.870/99. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO 

EM 2.000 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ? ARTIGO 46, LEI 9.099/95. (TJPR, RI 

2574-33.2014.8.16.0018, 1ª Turma Recursal, Relatora Ana Paula Kaled 

Accioly Rodrigues da Costa, Julgamento em 10.03.2015).” DIREITO 

ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA -ALUNA - UNIVERSIDADE - 

INADIMPLÊNCIA - TRANSFERÊNCIA -DOCUMENTOS - RETENÇÃO - 

ILEGALIDADE – EXISTÊNCIA. - A autora busca a expedição de 

documentos necessários para se transferir a outra universidade, haja 

vista que a UNITAU se recusou a fornecê-los enquanto os débitos com ela 

pendentes não fossem quitados. É ilegal a retenção de documentos da 

aluna necessários à sua transferência, como consta expressamente do § 

2º do art. 6o da Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999 - DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - ARBITRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - À fl. 71 a autora 

requereu a emenda da petição inicial para condenar a requerida no 

pagamento de danos morais e materiais após a contestação, sendo 

impossível a alteração do pedido sem o consentimento do réu, nos termos 

do aludido art. 264 do CPC -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO 

- CABIMENTO -Elevação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendidos os 

critérios do art. 20, § 4o, do CPC - Sentença parcialmente reformada 

-Nega-se provimento ao recurso da requerida e dá-se parcial provimento 

ao recurso da autora. (TJSP, AC 994030334066, 5ª Câmara de Direito 

Público, Relator Xavier de Aquino, Julgamento em 11.01.2010). Outrossim, 

conquanto a parte requerida alegue que a requerente não formalizou o 

pedido da transferência externa, é certo que a situação fática (mudança 

de domicílio da requerente) comporta prova irrefutável da necessidade de 

transferência para a continuidade dos estudos, presumindo-se assim, a 

retenção dos documentos alegada na exordial. Neste sentido: 

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ENSINO 

SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PEDIDO 

DE TRANSFERÊNCIA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ART. 5º E 6º DA LEI Nº 9.870/1999. SETENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos 

termos do disposto no art. 6º da Lei nº 9.871/1999 é vedada às 

instituições de ensino a retenção de documentos escolares por motivo de 

inadimplência. Ilegítimo, desse modo, o ato que obsta a expedição do 

respectivo histórico escolar, sob o argumento da existência de débito. A 

instituição de ensino dispõe de meios legais para receber o que lhe é 

devido, não se afigurando razoável a coerção administrativa. (TRF1, AC 

739-49.2012.4.01.3504, Sexta Turma, Relator Jirair Aram Meguerian, 

Julgamento em 16.10.2015). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. A fixação de critérios para a quantificação do dano 

moral permanece a cargo da doutrina e da jurisprudência. Não tem 

aplicação em nosso país o critério da tarifação, pelo qual o quantum das 

indenizações é prefixado. Predomina em nossa legislação o critério do 

arbitramento pelo juiz. Deve o juiz, pois, levar em conta critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste sentido 

vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de 

REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado não pode ser muito elevado, de 

modo a evitar o enriquecimento ilícito, por outro lado não deve ser diminuto 

a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Daí a necessidade de se 

encontrar o meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, 

levando-se em consideração os critérios supra-referidos (apesar de a 

situação econômica do ofensor ser boa, a do ofendido é deveras 

inconsistente, conforme fez prova para a obtenção da justiça gratuita; 

revela-se baixo o grau de gravidade da lesão sofrida, o que é corroborado 

pela inércia em buscar a tutela logo que verificado o dano), a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra satisfatória e suficiente para 

minimizar os danos sofridos. 2.4. Extrai-se do feito, ainda, que a parte 

requerente, apesar de previamente intimada por meio de seu advogado (Id. 

1417228 p. 1), não compareceu à audiência de conciliação, nem 

apresentou qualquer justificativa, praticando ato atentatório a dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC. Em razão disso, cogente a 

aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso. 3. DISPOSITIVO 3.1. Tecidas estas considerações 

e gizadas as razões de decidir, com base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da 

CF e 186 do Código Civil, julgo procedente o pedido contido na inicial, para 

o fim de: a) DETERMINAR a retificação do pólo passivo devendo a 

requerida constar como EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. 

b) DECLARAR a inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 

382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) referente ao contrato 153335145; 

c) CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; d) 

CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora). e) CONDENAR, 

ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 2% sobre o valor da 

causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso. 3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação. 3.3. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis. 3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

06 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002131-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CABRAL VARGAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE 

MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 161108 Nr: 6499-52.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA ELOYSA OLIVEIRA PONCIANO, CLEIDIANE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES PONCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de execução dos alimentos provisórios fixados na decisão de 

fls. 32/33 dos autos apensos (Código 111271) a qual deve ser 

processada em autos apartados, em consonância com o disposto no 

artigo 531, §1º do CPC.

2. Observa-se às fls. 02/27, pedido de execução sob o rito da 

expropriação (artigo 528, §8º do CPC) e, às fls. 28/53 pedido de execução 

sob o rito coercitivo (artigo 528, §3º do CPC).

3. Visando evitar tumulto processual, determino o desentranhamento das 

peças de fls. 28/53 e sua distribuição em apenso para que tramite sob o 

rito coercitivo, devendo ser procedidas naqueles autos as seguintes 

determinações:

3.1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha atualizada do débito.

3.2. Após, nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o executado 

pessoalmente para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o fez 
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ou justifique a impossibilidade de fazê-lo.

3.3. Caso o executado, no prazo supracitado, não efetue pagamento ou 

apresente escusa suficiente, expeça-se o necessário para efetivação de 

protesto da presente decisão perante o Cartório de Registro local, nos 

termos dos artigos 517 e 528, § 1º, do CPC.

3.4. Cientifique o executado que além do protesto, poderá ser preso por 

01 (um) a 03 (três) meses, em regime fechado em caso de não pagamento 

(art. 528, §3º, do CPC).

3.5. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

CPC).

4. Em relação aos presentes autos que tramitarão sob o rito da 

expropriação (fls. 02/27), deverão ser cumpridas as seguintes 

determinações:

 4.1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha atualizada do débito.

4.2. Após, intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena 

de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 

10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito.

 4.3. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

4.4. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4.5. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC, ou requerer ao juiz a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, § 3º, do CPC.

4.6. Após, vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35970 Nr: 983-32.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALENCAR MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 Intimação da parte autora para que, manifeste-se no prazo de 05(cinco) 

dias, conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24971 Nr: 2822-97.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO BOSCOLI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:OAB/MT 5 746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte contrária em 05 dias.

 2. Havendo concordância da exequente, proceda-se com a expedição 

dos valores remanescentes, se houver, em favor do executado.

 3. Nada mais sendo requerido, ao arquivo.

4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 8113 Nr: 1342-60.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAR WAY DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA AUTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ZEFERINO PICOLO 

MONTECELLI(MENOR), MARIA FERNANDA FERREIRA MONTECELLI, 

ELAINE CRISTINA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUIZ HENRIQUE MIGUEL FERREIRA - OAB:112.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente, para que apresente a certidão de matrícula 

atualizada do imóvel que pretende ver penhorado, no prazo de 15 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

DOUGLAS ALVES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOANA CITTADELLA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o decurso do prazo para a requerida se manifestar, abro 

vista dos autos ao autor para impulsionar o feito no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001939-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MADALENA VEBER (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001492-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FRANCELINO DE SOUZA (AUTOR(A))

ILIETE YUNG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESÁR FRANCELINO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001492-96.2017.8.11.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do teor da 

contestação e documentos. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Após, 

voltem-me os autos conclusos para decisão. Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002403-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002403-45.2016.8.11.0045. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão acostada ao ID n.º 

12620525. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003853-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (EXECUTADO)

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003853-86.2017.8.11.0045. I - A escrivania deverá 

promover a alteração dos dados e informações relativas ao cadastro do 

presente processo, com o objetivo de excluir Fernanda Camila Gemniczak 

Braido do polo passivo da ação, conforme requerido pela exequente 

(evento nº 14531465). II - A escrivania deverá elaborar certidão, com a 

finalidade de atestar se o executado Geandre Cortez Braido, devidamente 

citado, apresentou embargos e/ou manifestação. Depois, voltem 

conclusos para deliberação. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001448-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI ROQUE CONTI (EMBARGANTE)

CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI (EMBARGANTE)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

J R CONTI & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001448-77.2017.811.0045. Proceda-se à intimação dos 

embargantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem sobre 

os documentos juntados pela embargada (eventos nº 12154857, 

12154867 e 12154875) Proceda-se à intimação das partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004083-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM (ADVOGADO(A))

ELENITA VICENTINA ANTONELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004083-94.2018.8.11.0045. Como é cediço, devido à 

aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário [art. 5º, inciso 

XXXV da CRFB/88], não subsiste a obrigatoriedade de promover-se o 

prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte possa 

desfrutar do acesso à prestação jurisdicional. Todavia, a desnecessidade 

de condicionar-se o exercício do acesso à prestação jurisdicional ao 

prévio exaurimento da via administrativa, não descarta/rechaça a 

imprescindibilidade de a parte autora exteriorizar a caracterização de 

interesse de agir — que, como condição da ação, configura-se como a 

existência do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte 

da premissa da pré-existência de resistência e do conflito de interesses 

no âmbito do direito material. Portanto, diante desta moldura, conclui-se, 

por força de proposição lógica, que não há interesse de agir na pretensão 

de obtenção de benefício previdenciário quando inexistente prévio 

requerimento administrativo [STF, RExtr n.º 631.240/MG, Tribunal Pleno, 

Rel.: Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014]. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se que a autora pretende a concessão de aposentadoria 

de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a concessão de 

auxílio-doença. Portanto, não há como considerar existente o requerimento 

administrativo necessário para o presente caso, posto que o requerimento 

administrativo acostado aos autos possui, como fundamento para a não 

concessão do benefício, o não comparecimento da autora para realização 

do exame médico-pericial (ID n.º 15650065). Diante disto, tenho que não 

houve pretensão resistida, na medida em que não houve análise do mérito 

do requerimento administrativo por ausência da autora na realização da 

perícia. Por via de consequência, à míngua de existência de requerimento 

administrativo prévio ou decisão administrativa que tenha indeferido a 

concessão do benefício pleiteado, com fundamento no conteúdo do art. 

321 do Código de Processo Civil, Determino que a autora providencie, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a emenda da petição inicial para que demonstre a 

formulação/protocolo do requerimento administrativo para concessão de 

aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-doença, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. O. G. (AUTOR(A))

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

LUCIANA DE SOUZA BAUER (RÉU)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002237-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENI TONETT (REQUERENTE)

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004091-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMERICA LATINA RESSEGUROS 

S.A. (REQUERENTE)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004091-71.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004143-67.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 21 de 
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novembro de 2018, às 14h00min. Intime-se o requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001040-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LIZ STEFFENS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001040-86.2017.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento no processo, 

visto que o prazo requerido, para juntada de termo de acordo, já se 

exauriu. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002922-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002922-83.2017.8.11.0045. Considerando-se que as partes 

não apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 12357235 e ID n.º 

15511346), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002198-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA (ADVOGADO(A))

RODOBECKER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SARNO GOMES (ADVOGADO(A))

KARINA RIBEIRO NOVAES (ADVOGADO(A))

SCANIA BANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002198-16.2016.8.11.0045. A escrivania deverá promover 

a alteração dos dados e informações relativas aos cadastros de 

advogados no presente processo, com o objetivo de excluir os registros 

da advogada Anselma Santana de Oliveira Penha, conforme requerido na 

petição juntada no evento nº 15121231, bem como incluir os registros do 

advogado Luis Eduardo Ferreira, conforme procuração juntada no evento 

nº 1959422 – pág. 1. Após, intime-se a empresa requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a assinatura no aditamento à cédula 

de crédito bancário objeto da lide, sob pena de revogação da tutela de 

urgência concedida. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BOITA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE DAVID (EXECUTADO)

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003003-95.2018.811.0045. Intime-se o exequente para que, 

no prazo de 10 dias, se manifeste sobre a exceção de pré-executividade 

apresentada. Após, voltem os autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004172-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BATISTA DA CUNHA & BATISTA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALVARO BATISTA DA CUNHA (REQUERIDO)

ANGELINA DE LOURDES BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004172-20.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI DE MORAES (AUTOR(A))

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

SILVANA MANDUCA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002423-02.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004060-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta precatória n.º 1004060-51.2018.8.11.0045. Atentando ao fato de 

que a presente carta precatória fora distribuída a este Juízo, guarnecida 

com expediente incompleto, na medida em que o documento acostado ao 

ID n.º 15628901, pág. 1, só possui a primeira página, intime-se a 
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exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, providencie a juntada da integralidade do expediente, 

a fim de viabilizar o cumprimento do ato deprecado. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000796-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SEROISKA (EMBARGANTE)

DELMAR SEROISKA E CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

VALDIRENE DLUZNIEWSKI SEROISKA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000796-60.2017.811.0045. Proceda-se a intimação dos 

embargantes para que, no prazo de 15 dias [arts. 350 c/c 679, ambos do 

CPC/15], se manifestem sobre a impugnação e documentos apresentados. 

Proceda-se também a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004071-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIAS SANTANA (EMBARGANTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI GRUBERT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004071-80.2018.8.11.0045. A fim de viabilizar a análise do 

pedido de concessão da justiça gratuita, intime-se o embargante para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a declaração de 

pobreza/hipossuficiência, devidamente assinada, e cópia da última 

declaração de imposto de renda junto a Receita Federal, ou realize o 

recolhimento das custas processuais. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000044-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NELSON BRANT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

ALEXANDRE CORREA FERNANDES (RÉU)

EVANDRO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000044-54.2018.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Em seguida, voltem conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000337-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO (ADVOGADO(A))

CLARICIANE DALMASO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000337-58.2017.811.0045. Uma vez tempestivo o recurso 

de apelação e suas contrarrazões, encaminhe-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para efeito de 

apreciação. Intimem-se Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003587-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE DAVID (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BOITA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003587-65.2018.811.0045. Em sede de juízo de retratação, 

realizado no recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código 

de Processo Civil], Mantenho a decisão judicial agravada, por seus 

próprios fundamentos. Oficie-se ao Juízo “ad quem” prestando as 

informações solicitadas (evento nº 15717888). Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002315-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JUREMA DE OLIVEIRA SUTIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002315-07.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo 

do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) 

dias, a implantação/conversão do benefício previdenciário, nos termos da 

sentença acostada ao ID n.º 13753461. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial, no prazo mencionado, importará no arbitramento de multa. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001868-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERENTE)

JULIANA GUEDES ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ONESCO COSTA (REQUERIDO)

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001868-48.2018.8.11.0045. Proceda-se a intimação das 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo de avaliação do 

imóvel, encartado no ID n.º 14975840 e ID n.º 14975892, no prazo de 15 

(quinze) dias [artigo 477, §1º do Código de Processo Civil]. Comunique-se 

o Juízo Deprecante acerca do atual estágio de andamento da deprecata. 
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Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152757 Nr: 1587-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICE BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o REQUERENTE para efetuar o depósito de complementação de 

diligência, nos termos da certidão do Oficial de Justiça: "Solicito que seja a 

parte intimada a pagar complemento de diligencias no valor de R$330,00 ( 

trezentos e trinta reais ) as quais, foram necessárias para encontrar e 

intimar o requerido. Dou fé"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119580 Nr: 328-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GARCIA DA ROCHA, VALDORI 

GARCIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13911

 Processo n.º 328-50.2016.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir o registro dos advogados que patrocinam os interesses 

dos executados, de acordo com as procurações juntadas nas fls. 15v e 

23, dos embargos à execução em apenso.

Em atendimento ao princípio do contraditório [art. 9º do Código de 

Processo Civil], intimem-se os executados, através de seu advogado 

constituído, via Dje, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem 

sobre o pedido de conversão da ação em execução por quantia certa.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. O. G. (AUTOR(A))

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

LUCIANA DE SOUZA BAUER (RÉU)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004205-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON THADEU CORREA RIBEIRO (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004205-10.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 28 de novembro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via DJe, para que compareça no consultório médico 

do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, 

Lucas do Rio Verde/MT; Fone 3549-3226], cujo endereço deverá constar 

no mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. 

Intime-se a parte autora para que, caso queira, apresente quesitos (caso 

não tenha apresentado na petição inicial) e indique assistentes técnico, no 

prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Apresento os 

dados gerais e os quesitos unificados previstos no Anexo da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a 

serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) 

Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 
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permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Arbitro os honorários 

periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 

do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004617-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BUENO DA SILVA - ME (RÉU)

LUIZ CARLOS VENTURINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004617-72.2017.8.11.0045. Em relação ao pedido de 

desentranhamento de documentos, formulado pela empresa requerida na 

contestação, da mesma forma, não pode ser acolhido. Primeiro porque os 

documentos foram juntados pela autora juntamente com a petição inicial, 

portanto, tempestivamente [art. 434 do Código de Processo Civil/2015]. 

Depois porque o exame quanto à utilidade/pertinência dos documentos 

juntados no processo deverá ser feito quando da prolação da sentença. 

No tocante à preliminar de inépcia da inicial, arguida pela empresa 

requerida na contestação, igualmente, considero que não deva ser 

acolhida. Acontece que, de acordo com a dicção da petição inicial, a 

causa de pedir (fundamentos de fato e jurídicos do pedido), que dá 

sustentáculo jurídico ao pedido formulado foi deduzida na petição inicial, 

ainda que de maneira superficial/perfunctória, e se concentra, 

essencialmente, no descumprimento, por parte da requerida, das 

obrigações assumidas no contrato de parceria comercial firmado com a 

autora. Segundo a norma de regência, inspirado no efeito da influência da 

teoria da substanciação, a relação jurídica é emergente dos fatos, de 

modo que se afigura imprescindível à análise destes para a perfeita 

compreensão daquele. O direito alegado e almejado exsurge 

fundamentalmente, dos fatos. Não subsistem outras questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro saneado o 

processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das questões de 

fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo 

Civil]. Fixo, como matéria fática controvertiva, os seguintes fatos: a) o fato 

de a empresa requerida ter descumprido as obrigações assumidas no 

contrato de parceria comercial firmado com a autora, e dado causa à 

rescisão do negócio jurídico; b) o fato de a reconvinda ter descumprido as 

obrigações assumidas na cláusula 7ª do contrato de parceria comercial 

firmado com a empresa reconvinte, e dado causa à rescisão do negócio 

jurídico; c) o direito à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita à requerente. Consiste questão de direito relevante: a) a 

existência dos requisitos para a rescisão do contrato; b) a existência dos 

requisitos da responsabilidade civil e dos danos e a sua quantificação. 

Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal das partes e a 

produção de prova testemunhal, a meu ver, se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, com 

lastro no conteúdo do art. 385 e art. 342, ambos do Código de Processo 

Civil, defiro a produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento 

pessoal das partes, exclusivamente. Indefiro o pedido da autora de 

juntada dos áudios existentes no formato ‘CD’, haja vista que a produção 

da prova documental deve-se concretizar no momento do ajuizamento da 

petição inicial ou da apresentação da contestação [art. 434 do Código de 

Processo Civil/2015]. Proceda-se à expedição de ofício ao Conselho 

Regional e Contabilidade de Mato Grosso, com a finalidade de requisitar, 

no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre as datas dos protocolos 

dos Temos de Transferência de Responsabilidade juntados pelas partes 

(eventos nº 12353708, 14292913 e 14293119). Distribuição do ônus da 

prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista 

no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Designo o dia 28 de 

novembro de 2018, às 13h30min, para realização de audiência de 

instrução. Com fundamento no teor do art. 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado constituído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 9 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004264-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

IVONE ANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004264-95.2018.8.11.0045. De efeito, à guisa de ilustração, 

tem-se que o benefício assistencial conferido ao idoso e ao deficiente 

físico, chancelado no art. 203, inciso V da CRFB/88, e que corresponde à 

garantia do pagamento da importância de um salário mínimo ao indivíduo, é 

assegurado a todos aqueles sujeitos que preencherem as seguintes 

condições: a) tiverem implementado a idade de 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade, para o idoso não deficiente, ou aquele que for portador de 

deficiência [art. 34 da Lei n.º 10.741/03]; b) desfrutarem de renda familiar 

‘per capita’ inferior a ¼ do salário mínimo [art. 20, § 3.º da Lei n.º 8.742/93]; 

c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência social; e d) não 

receber benefício de espécie alguma, salvo o de assistência médica [art. 

20, § 4.º da Lei n.º 8.742/93]. D’outra banda, cotejando o manancial 

probatório encartado nos autos observa-se que a requerente 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área médica 

e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade 

em que se averiguou ser portadora de peculiar condição física, a qual vem 

codificadas na Classificação Internacional de Doenças, com as seguintes 

siglas: M755, M719 e M67, S435 e C493. Do acervo informativo extrai-se, 

também, que, principalmente por que é portadora de tais moléstias, a 

requerente ostenta capacidade laborativa extremamente prejudicada, já 

que a condição física e mental que ostenta, ao que tudo indica, a impede 

de desenvolver qualquer atividade laboral. Logo, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de atividade laboral 

habitual, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do direito 

invocado — ‘fumus boni iuris’. De outro viés, creio que a requerente logrou 

êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o 

perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu, 

alegado, direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado — 

‘periculum in mora’. Explico melhor. É que, o benefício previdenciário 

perseguido tem jaez eminentemente alimentar, de tal sorte que a 

requerente e a entidade familiar que faz parte integrante, dela dependem 

para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 
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vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

o requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

instantaneamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral, porquanto o 

laudo médico foi confeccionado há não muito tempo, agregado ao fato de 

que inexistem notícias que dêem conta de que poderá, eventualmente, em 

um futuro próximo, reabilitar-se para o exercício de atividade garantidora 

de sua subsistência — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da 

prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do 

referido benefício a requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), 

considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a 

concessão do pedido liminar postulado, de molde que a prestação 

provisória, a ser realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do 

auxílio doença é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

formulado na inicial, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS que tome as providências necessárias no sentido de 

proceder ao estabelecimento integral do benefício previdenciário 

consistente no amparo assistencial à requerente, no valor correspondente 

a 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004175-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINE NEVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Edvan Ferreira dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004175-72.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004193-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDA GOMES FLOR (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004193-93.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, não restou demonstrado risco concreto de dano 

atual e iminente, condição necessária para a antecipação dos efeitos da 

tutela, haja vista que a autora aufere o benefício previdenciário da pensão 

por morte, no valor de um salário mínimo nacional, contando, por 

decorrência, com recursos para prover o seu respectivo sustento, posto 

que inexistem quaisquer indicativos de que possua obrigações 

pecuniárias de grande vulto, de forma a comprometer seus rendimentos 

mensais. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável ou de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004279-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

VENICIO PIAZZA TOPANOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004279-64.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 
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comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004253-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OEDIO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004253-66.2018.8.11.0045. Com efeito, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do 

devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, 

dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido 

da efetiva notificação, com o motivo da não entrega “ausente”, 

compromete a validade da notificação e exige/demanda, para o efeito de 

constituição regular da mora contratual, que se concretize a notificação, 

mediante a expedição de edital, através de protesto do título. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

notificação extrajudicial do devedor não se efetivou de forma válida, com 

fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo Civil, 

Determino que a companhia requerente promova a emenda da petição 

inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de apresentar 

documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição do devedor, de 

maneira válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004298-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

CLODOALDO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004298-70.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado constituído, via DJe, para que compareça no consultório médico 

do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, 

Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Intime-se a parte autora para que, 

caso queira, apresente quesitos (caso não tenha apresentado na petição 

inicial) e indique assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 
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esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão 

logo apresentado o laudo pericial, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Concedo à parte requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003529-62.2018.811.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002235-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PIZZARRO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002235-09.2017.811.0045. Tendo em vista o teor do 

documento encartado no evento nº 15722453, Destituo o digno perito Dr. 

Mário Kaway Filho do encargo a ele conferido, e Nomeio como perito nos 

autos o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 28/11/2018, a partir das 8h30min, observada a ordem de 

chegada. Intimem-se as partes e seus advogados/procuradores, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

3549-3226], cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) 

requerente seja submetido(a) a perícia. Estabeleço que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. Arbitro 

os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 

305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002632-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SOUSA (AUTOR(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002632-34.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que 

auferiu o auxílio-doença até 30/10/2017 e o benefício foi indeferido 

unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica realizada 

pelo INSS (evento nº 14018550 - págs. 1/9). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portador de moléstia grave (retrolistese, discopatia lombar, 

03 hernias de disco, espondiloartrose), e que está inapta ao exercício de 

sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no 

evento nº 15128468. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Cleonice 

Sousa, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 

9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para que tome as providências necessárias no 

sentido de implantar o benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do 

art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, 

acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do 

Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 
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[art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002802-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA KAEFER ELY (AUTOR(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002802-06.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que 

j´auferia a aposentadoria por invalidez e a prorrogação do benefício foi 

indeferida unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica 

realizada pelo INSS (eventos nº 14132339 e 14132342). Esmiuçando o 

acervo de informações engendradas, denota-se que a autora 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área médica 

e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade 

em que se constatou ser portador de moléstia grave (hérnia de disco e 

artrodese), e que está inapta ao exercício de sua atividade laboral, 

conforme demonstra o Laudo Pericial encartado no evento nº 15241238. 

Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a 

título precário, a existência de moléstia que tornou a requerente incapaz 

para o exercício regular de suas atividades laborais habituais — 

circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, 

considero que o requerente logrou êxito em expor situação pontual que 

possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do benefício 

previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário tem 

natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e 

a entidade familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica 

pelas características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, 

não existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Maria Cristina Kaefer Ely, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se 

à citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia 

judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de 

acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do 

CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002878-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDES MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002878-30.2018.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de deficiência, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral . Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção da aposentadoria por invalidez. Provas deferidas: considero, 

que a realização de exame médico-pericial revela-se como meio 

imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde do 

requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro 

a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, para 

atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 08h30min, observada 

a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003016-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS REIS FROES (AUTOR(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003016-94.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 333 de 824



risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

pedido de concessão do auxílio-doença foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (eventos nº 

14314389 - pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que a autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por 

profissional da área médica e devidamente habilitado para o desempenho 

de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portadora de 

moléstias graves (espondilose de coluna lombar, tendinopatia calcária do 

supraespinhoso com ruptura, tendinopatia do infraespinhoso 

subescapular, ruptura e bursite dos ombros hérnia de disco e artrodese), 

e que está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme 

demonstra o Laudo Pericial encartado nos eventos nº 15697457 e 

15697465. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, 

ainda que a título precário, a existência de moléstia que tornou a 

requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades laborais 

habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de 

enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Maria 

das Dores dos Reis Froes, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as 

providências necessárias no sentido de implantar o benefício à autora. 

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à 

citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 

1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003096-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003096-58.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e a prorrogação do benefício foi indeferida 

unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica realizada 

pelo INSS (evento nº 14380565 - págs. 13/14). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portador de moléstias graves, diagnosticadas sob o CID10 

M75.1, L25, M069, M255, M797 e M75, e que está inapta ao exercício de 

sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado nos 

eventos nº 15697188 e 15697190. Logo, nesse influxo de ideias, a 

princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a existência de 

moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas 

atividades laborais habituais — circunstância que dá fundamento a 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um 

segundo prisma de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em 

expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à 

concessão do benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o 

benefício previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de 

tal sorte que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele 

dependem para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de 

alimentação e vestuário, e quiçá para promover a sua própria 

sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas características 

intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não existem indícios de 

que dela venha convalescer rapidamente, o quê espelha a necessidade 

imperiosa de auferir rendimento mensal para que tenha condições de 

manter a sua própria subsistência e de sua família. Assim, da forma que 

se apresenta a situação, em que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou 

impossibilidade contemporânea para o desempenho de atividade laboral — 

(‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do referido benefício à 

requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido 

liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser realizada 

pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome 

as providências necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença 

à autora Lourdes Soares Pereira, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da 

necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as 

providências necessárias no sentido de implantar o benefício à autora. 

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à 

citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 

1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000454-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA BROILO QUINZANI (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000454-15.2018.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal da autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 28 de novembro de 2018, 

às 15h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento 

no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.8.11.0045. Defiro a liberação da quantia de 

R$ 40.363,91 (quarenta mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e 

um centavos), necessária para custear a sessão/aplicação prevista para 

o dia 19/10/2018, devendo a autora prestar contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data da realização do tratamento. Proceda-se a 

transferência eletrônica do valor para a Conta Corrente nº 7078-5, 

Agência nº 2304, Banco Unicred, de titularidade do Centro de Câncer de 

Sinop (CECANS) – CNPJ nº 05.668.840/0001-40. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003078-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

INES BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003078-37.2018.8.11.0045. Recebo a emenda à petição 

inicial. Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão 

da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em 

prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação 

após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e 

da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, 

também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil 

reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum 

in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Não obstante os documentos juntados 

com a inicial apontam indícios do exercício de atividade rurícola pela 

autora, constituindo-se início de prova documental, apresenta-se 

imprescindível a formação do contraditório e a instrução probatória, 

objetivando comprovar se, de fato, durante o período vindicado, houve o 

efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e Súmula 149 do STJ). 

De modo que, as alegações da autora e os documentos acostados 

deverão ser complementados pela prova testemunhal, a ser 

oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

ANTONIA LOPES DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001259-36.2016.811.0045. Indefiro o pedido da autora 

visando a realização de nova perícia médica (evento nº 13097554). Isso 

porque a realização de nova perícia pressupõe a ocorrência de nulidade 

na produção da prova ou que o laudo pericial não tenha respondido aos 

questionamentos formulados e contenha conclusões lacônicas e não 

devidamente esclarecidas (art. 480, CPC/15), o que não vislumbro no caso 

concreto, visto que o laudo é absolutamente claro ao apontar que a autora 

apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de seu trabalho 

(evento nº 12763386). Ademais, a irresignação e insatisfação da autora 

com relação ao resultado do laudo não autoriza, por si só, a realização de 

nova perícia. Isso porque é natural que ocorram divergências de 

entendimentos médicos, mormente quando a pessoa é relativamente 

jovem, como no caso da autora, que conta com apenas 42 (quarenta e 

dois) anos de idade (evento nº 1480391). Cumpre realçar que não está o 

julgador adstrito ao laudo pericial, sob pena de o perito se transmudar em 

juiz. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Não havendo 
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mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1001790-88.2017.8.11.0045. Trata-se de Impugnação à 

Penhora formulada por JLB Agronegócios Ltda, João Luiz Basso e Pricila 

Basso no âmbito da ação de execução por quantia certa ajuizada por 

Nortox S/A, em que alega novação da dívida pela homologação, perante o 

juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca, do plano de recuperação 

judicial da empresa executada, bem como a impossibilidade de 

prosseguimento da execução contra os avalistas, requerendo a 

desconstituição da penhora e extinção do feito. A exequente veiculou 

resposta, ocasião em que se insurgiu contra a possibilidade de suspensão 

da execução em relação aos avalistas, bem como defendeu que não 

houve a ocorrência de novação na forma prevista no Código Civil, 

requerendo a manutenção da penhora realizada. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É sucinto relatório. Passo a decidir. Com 

efeito, o prazo para a defesa que envolve a execução de título executivo 

extrajudicial, a teor do que disciplina o art. 915 do Código de Processo Civil 

de 2015, começa a fluir, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, a partir da juntada aos do aviso de recebimento [art. 231, inciso I 

do Código de Processo Civil], quando é dada ao devedor a oportunidade 

de trazer à discussão, no prazo de 15 (quinze) dias, as matérias taxadas 

no art. 917 do Código de Processo Civil, dentre elas a novação (inciso VI). 

Pois bem. Compulsando o material informativo do processo, verifica-se 

que os executados foram devidamente citados para cumprimento 

voluntário da obrigação (ID n.º 8256657 e ID n.º 8696903), apresentando, 

tempestivamente, embargos à execução, no qual alegam, dentre outras 

matérias, a novação da dívida pela homologação do plano de recuperação 

j u d i c i a l  d a  e m p r e s a  e x e c u t a d a  ( ‘ v i d e ’  a u t o s  n . º 

1002571-13.2017.8.11.0045, que tramitam de forma apensa/associada). 

Em seguimento, realizada a penhora e intimados na forma do art. 854 do 

Código de Processo Civil/2015, os executados apresentaram impugnação 

à penhora, arguindo a novação da dívida pela homologação do plano de 

recuperação judicial da empresa executada (ID n.º 13581385). Como já se 

exauriu o prazo para apresentação dos embargos à execução, somado 

ao fato de que os impugnantes já apresentaram embargos à execução, 

alegando a mesma matéria, a matéria arguida pelos impugnantes 

(novação) é intempestiva e não pode ser erigida na presente fase 

processual, uma vez que acoberta pelo manto da preclusão consumativa. 

Tratando-se de penhora de dinheiro em depósito/aplicação financeira, a 

parte executada será intimada, e, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá 

alegar a impenhorabilidade ou a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros [art. 854, § 3.º do CPC/15], o que não se confunde com a 

arguição da tese de ocorrência de novação. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam 

acerca de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA E À PENHORA. TEMPESTIVIDADE E MATÉRIA. O prazo para 

impugnar o cumprimento de sentença é de 15 dias contados do término do 

prazo para pagamento voluntário (art. 525 do CPC/15). No caso de haver 

penhora em dinheiro depositado ou investido em instituição financeira o 

executado ao ser intimado poderá, em cinco dias, apresentar impugnação 

em sentido lato, mas no limite da matéria prevista nos § 2º e 3º do art. 854 

do CPC/15. - Circunstância dos autos em que a impugnação ao 

cumprimento de sentença é intempestiva; e na manifestação a executada 

pretende rediscutir coisa julgada. (...). RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (TJRS: Agravo de Instrumento Nº 70073897647, Décima Oitava 

Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 30/06/2017) — 

com destaques não inseridos no texto original. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 

IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS ATINENTES 

AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE 

PENHORA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO DAS PARCELAS PERSEGUIDAS NA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ 

PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Cancelada a distribuição dos embargos do devedor, por 

ausência de recolhimento de custas processuais, resta preclusa a 

oportunidade de discussão de matérias atinentes ao título executivo 

extrajudicial, razão pela qual o agravante não mais poderia se insurgir 

alegando vícios do título exequendo ou opondo matéria de defesa em 

relação a este, podendo suscitar, apenas, vícios no ato de penhora, tais 

como eventual impenhorabilidade dos bens ou excesso em relação ao 

montante exequendo 2. No caso concreto a penhora on-line recaiu sobre 

contas bancárias da agravante, não tendo esta oposto qualquer causa de 

impenhorabilidade dos valores, alcançando apenas aproximadamente 

0,14% (zero virgula quatorze por cento) do total do crédito exequendo. 

Quanto à penhora no imóvel descrito na matrícula nº 47928, do 1º Ofício 

de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Salvador, tampouco é 

possível se verificar a ocorrência de excesso de penhora, vez que a 

agravante deixou de comprovar o valor do bem para verificação do 

alegado vício. 3. O agravante não comprovou nos autos o pagamento das 

parcelas perseguidas pela execução. 4. Decisão mantida”. (TJBA – 

Classe:  Agravo de Ins t rumento,Número do Processo : 

0006021-84.2017.8.05.0000, Relator(a): Regina Helena Ramos Reis, 

Segunda Câmara Cível, Publicado em: 01/11/2017 ) – com destaques não 

inseridos no texto original. D’outra banda, não prospera a alegação de 

desconstituição da penhora em relação aos avalistas e a extinção do 

processo. Isso porque não há notícia nos autos de que os efeitos do 

deferimento da recuperação judicial da empresa executada tenham sido 

estendidos aos ora executados/avalistas, além do que, a recuperação 

judicial da devedora principal, não implica a suspensão ou a extinção de 

ações ajuizadas contra os avalistas ou coobrigados, que devem 

responder pelas obrigações contraídas [art. 49, § 1.º da Lei n.º 

11.101/2005], conforme entendimento consolidado no âmbito do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso 

Especial Representativo de Controvérsia n.º 1333349/SP [STJ, Resp 

1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 02/02/2015]. 

Por fim, em relação à penhora de dinheiro realizada nas contas da 

empresa executada, tendo notícia nos autos do deferimento da 

recuperação judicial e da suspensão das execuções em relação à 

empresa, mesmo antes da realização da penhora de dinheiro (‘vide’ alínea 

c do dispositivo da decisão acostada ao ID n.º 13581389, pág. 9), sendo 

incompatível a prática de atos de execução contra a empresa 

recuperanda, praticados por outros juízos que não o da recuperação 

judicial, tenho que o ato de penhora de dinheiro deve ser desfeito, em 

razão da competência do juízo universal e da observância do princípio da 

preservação da empresa [STJ – CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013]. 

Portanto, diante desta moldura, considero que a parcial procedência da 

impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de impugnação à penhora 

formulado por JLB Agronegócios Ltda, João Luiz Basso e Pricila Basso no 

âmbito da ação de execução por quantia certa ajuizada por Nortox S/A, 

para o único fim de Determinar a desconstituição da penhora de dinheiro 

realizada nas contas da empresa JLB Agronegócios Ltda. Como forma de 

dar cumprimento à decisão proferida no âmbito do processo de 

recuperação judicial que tramita perante o juízo da Primeira Vara Cível 

(autos n.º 1001722-75.2016.8.11.0045), Determino a suspensão do 

andamento do processo em relação à empresa executada JLB 

Agronegócios Ltda, prosseguindo-se o feito em relação aos demais 

executados. Preclusa esta decisão judicial: a) expeça-se alvará de 
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liberação, em favor da empresa executada JLB Agronegócios Ltda, do 

valor bloqueado nas contas da empresa, que correspondia à quantia 

original de R$ 4.682,28 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte 

e oito centavos), conforme ID n.º 13451690, pág. 1 e ID n.º 13839342, 

pág. 5; e b) expeça-se alvará de liberação, em favor da exequente, do 

saldo remanescente do dinheiro depositado no processo. Após, intime-se 

a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova andamento no 

feito. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DLUZNIEWSKI SEROISKA (EXECUTADO)

DELMAR SEROISKA (EXECUTADO)

DELMAR SEROISKA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000015-38.2017.811.0045. A escrivania deverá promover a 

alteração dos dados e informações relativas aos cadastros de advogados 

no presente processo, com o objetivo de incluir os registros dos 

advogados que patrocinam os interesses dos executados, fazendo-se 

consignar o nome daqueles causídicos mencionados na procuração 

anexada no evento nº 5052259, dos embargos apensos n.º 

1000796-60.2017.811.0045. Após, proceda-se a intimação dos 

executados, na pessoa do advogado constituído, via Dje [art. 841, §1º, 

CPC/2015], sobre o ato processual de penhora encartado nos eventos nº 

12262278 e 12617987. Proceda-se à expedição de mandado judicial, com 

a finalidade de proceder-se a penhora, avaliação e remoção dos bens 

móveis indicados pela exequente nos itens 1, 2, 3 e 4 da petição 

encartada no evento nº 13696561. Proceda-se à intimação da exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia da matrícula 

atualizada do imóvel indicado no item 5 da petição encartada no evento nº 

13696561. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005017-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN SOUSA BARROS (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005017-86.2017.811.0045. Primeiramente, com relação à 

preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, 

considero que não deva merecer guarida. Efetivamente, não há interesse 

de agir na pretensão de obtenção de benefício previdenciário quando 

inexistente prévio requerimento administrativo [STF, RExtr n.º 631.240/MG, 

Tribunal Pleno, Rel.: Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014]. Entretanto, é 

possível aferir interesse processual na hipótese em que se presuma, pelo 

comportamento da autarquia, a resistência à pretensão [cnf. TRF4, 

Apelação Cível nº 5053136-52.2017.404.9999, 5ª Turma, Juíza Federal 

Gisele Lemke, juntado em 01/03/2018; TRF4, Apelação Cível nº 

5035587-29.2017.404.9999, 6ª Turma, Des. Federal João Batista Pinto 

Silveira, juntado em 15/12/2017]. Portanto, considerando-se que o 

auxílio-acidente é devido a partir da consolidação das lesões funcionais 

que o segurado padeceu e deve ser contabilizado a partir do dia seguinte 

ao da cessação do auxílio-doença [art. 86, § 2.º da Lei n.º 8.213/1991], 

deflui-se, por inferência racional, que o fato de a autarquia requerida ter 

negado a concessão do auxílio-doença, na via administrativa (evento nº 

11099845), é causa suficiente para configurar a pretensão resistida e o 

consequente interesse de agir do autor para pleitear, em juízo, a 

concessão do auxílio-acidente, visto que a autarquia entendeu 

inexistentes as sequelas a que alude o art. 86 da Lei 8.213/1991. Não 

subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida: o fato de o autor apresentar sequelas, decorrentes do 

acidente de trabalho, que impliquem redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia. Consiste questão de direito relevante: 

o direito à percepção do auxílio-acidente. Provas deferidas: considero, 

que a realização de exame médico-pericial revela-se como meio 

imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde do 

requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro 

a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, para 

atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 28 de novembro de 2018, a partir das 08h30min, observada 

a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Por oportuno, apresento os 

dados gerais e os quesitos unificados previstos no Anexo da 

Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a seguir expostos, a 

serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS DO PROCESSO: a) 

Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS GERAIS DO(A) 

PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) 

Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III – 

DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e 

CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do 

Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – HISTÓRICO 

LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) Tempo de 

profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de atividade e) 

Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de 

afastamento do trabalho, se tiver ocorrido. V – (...). VI – QUESITOS 

ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE a) O(a) periciado(a) é portador de lesão 

ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o 

trabalho? Qual? b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de 

acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o 

agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como 

indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer 

natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da 

atividade habitual? d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são 

as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar 

desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são 

permanentes, ou seja, não passíveis de cura? e) Houve alguma perda 

anatômica? Qual? A força muscular está mantida? f) A mobilidade das 

articulações está preservada? g) A sequela ou lesão porventura 

verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo 

III do Decreto 3.048/1999? h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) 

está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de 

exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, 

mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade? 

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual 

período, desde que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da 

prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista 

no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004443-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOVANI ROQUE CONTI (EXECUTADO)

J R CONTI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004443-97.2016.811.0045. Segundo a norma de regência, 

o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, pode 

promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao 

exequente originário, independentemente de consentimento do devedor 

[artigo 778, §1º, inciso II, e §2º do Código de Processo Civil]. Por via de 

consequência, diante desta moldura, levando-se em consideração que 

existem evidências concretas que demonstram a efetiva consumação da 

sub-rogação do crédito, objeto da demanda (eventos nº 14665505, 

14665512 e 14665517), no valor de R$ 87.790,14 (oitenta e sete mil, 

setecentos e noventa reais e quatorze centavos), Defiro o pedido de 

modificação/inclusão do polo ativo da demanda, para o fim de Determinar 

que a entidade SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas passe a integrar o polo ativo da lide. Regularizem-se 

os registros de autuação do processo. Após, proceda-se à intimação dos 

exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento 

do processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002313-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO STUMM (REQUERENTE)

VALTER LUCAS MARONEZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E DRESSEL - BRINDES - ME (REQUERIDO)

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA (ADVOGADO(A))

ENIO DRESSEL (REQUERIDO)

GUSTAVO DRESSEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002313-66.2018.8.11.0045. Proceda-se a citação da 

empresa Gustavo Dressel Eireli ME, através de seu representante legal 

Gustavo Dressel (evento nº 13725321 - pág. 3), para que se manifeste e 

requeira as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias [artigo 135 do 

Código de Processo Civil]. Proceda-se a intimação do requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a impugnação apresentada 

por Ênio Dressel (evento nº 14877430). Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000982-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARIA AMPARO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000982-49.2018.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal do autor e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 28 de novembro de 2018, 

às 16h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento 

no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001720-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK (ADVOGADO(A))

ELICIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO BISPO DOS SANTOS OAB - 593.976.241-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001720-37.2018.8.11.0045. Inicialmente, importa registrar, 

por conveniente, que de acordo com os elementos informativos do 

processo, mormente o teor do evento nº 14251500, houve o bloqueio do 

valor de R$ 65.550,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta 

reais), quantia suficiente para custear o tratamento médico, por empresa 

de iniciativa privada, pelo período de 90 (noventa) dias, tendo em vista o 

menor orçamento apresentado nos autos, pela empresa Lifemed (ID nº 

14043991). Por outro lado, comprovada a prestação dos serviços pela 

empresa contratada, referente aos meses de agosto/2018 e 

setembro/2018, mediante a juntada nos autos das respectivas notas 

fiscais (eventos nº 15239218 e 15830346), DETERMINO a liberação da 

quantia de R$ 43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais), em 

benefício da autora, para as providências devidas, conforme ordenou a 

decisão judicial que deferiu a tutela de urgência (evento nº 13787464). 

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada no evento n.º 

15069814. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004573-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

REGINALDO MESSIAS DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004573-87.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, formulada por 

Reginaldo Messias da Rosa contra Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda, em que alegou, em suma, que em meados de maio de 

2016 adquiriu da empresa requerida a cota 00152 do grupo 8591 de um 

consórcio para aquisição de veículo. Argumentou que na assembleia de 

julho de 2016 efetuou o lance no valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil 

reais), tendo sido contemplada sua carta de crédito no importe de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Disse que em meados de agosto de 
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2016 dirigiu-se à Cappellari Centermax Comércio de Veículos Ltda, onde 

adquiriu o caminhão M. Benz/710, Placa JZX-4805, no valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Acrescentou que a empresa 

requerida não repassou o valor da carta de crédito e, ainda, promoveu a 

anotação de alienação fiduciária junto ao prontuário do veículo. Narrou 

que, em razão do ocorrido, foi submetido a danos morais. Postulou, ao 

final, pela procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência da 

alienação fiduciária do veículo, bem como condenar a empresa requerida a 

proceder a baixa do gravame, a pagar indenização por danos morais e a 

disponibilizar a carta de crédito no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais). Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, ocasião 

em que alegou, como preliminar, a ausência das condições da ação, por 

falta de interesse processual. Também arguiu a ausência de causa de 

pedir, porque não guarda relação com o direito pleiteado. No mérito alegou 

a ausência de conduta ilícita, visto que o veículo Placa JZX-4805 nunca foi 

ofertado pelo autor para aquisição por meio da carta de crédito. Disse que 

o veículo indicado pelo autor foi o de Placa KAL-5643, cujo procedimento 

ocorreu de forma regular. Defendeu a inexistência de dano moral. Pugnou, 

ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que o 

requerente, retificando erro na exordial quanto à indicação do grupo e da 

cota da carta de crédito, rechaçou as proposições apresentadas pela 

defesa (evento nº 8276262), bem como pugnou pela reapreciação do 

pedido de tutela de urgência (evento nº 8350511). Oportunizado o 

contraditório, foi intimada a empresa requerida que, por sua vez, pediu a 

rejeição da emenda à inicial (evento nº 10264331). Intimada para 

apresentar o contrato que deu ensejo ao gravame de alienação fiduciária 

do veículo placa JZX 4805, a requerida reiterou o pedido de rejeição da 

emenda à inicial (evento nº 12251330). Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, 

impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente 

desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de 

perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, 

à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil. Com relação à preliminar de carência 

da ação, por ausência de interesse de agir, arguida pela requerida na 

contestação, considero que não deva merecer guarida. É que, como forma 

de dar vazão ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário — que 

apregoa que não subsiste a obrigação de promover-se o prévio 

exaurimento da instância administrativa para que a parte interessada 

possa ter acesso à prestação jurisdicional, desprezando-se a 

imprescindibilidade da jurisdição condicionada ou instância administrativa 

de curso forçado e, ao mesmo tempo, também eliminando a possibilidade 

de imposição de obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário por intermédio 

da definição de regras lastreadas em lei infraconstitucional [art. 5.º, inciso 

XXXV da CRFB/88] — deflui-se, por força de proposição lógica, que a 

falta de tentativa de resolução amigável do conflito na esfera 

pré-processual, não se revela condição indispensável para a 

caracterização do interesse de agir, que se evidencia/implementa por 

efeito da influência da resistência oferecida, pela parte adversa, à 

pretensão deduzida. Quanto à preliminar de ausência de causa de pedir, 

arguida pela empresa requerida, ao argumento de que não guarda relação 

com o direito pleiteado, considero que confunde-se com o mérito da 

demanda e, portanto, com ele será analisada. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de 

regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte 

do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do 

serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviços promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois 

bem. Compulsando o manancial informativo produzido no processo, 

mormente o teor do documento juntado no evento nº 8350516, 

depreende-se que subsistem elementos concretos que dão conta de que 

a empresa requerida promoveu o registro de alienação fiduciária junto ao 

prontuário do veículo Mercedes Benz/710, Renavam 00853812381, placa 

JZX-4805, senão vejamos, ‘in verbis’: “Informações PENDENTES originadas 

das financeiras via SNG Sistema Nacional de Gravame Registro de 

Alienação Fiduciária informado por BRADESCO ADMINISTRADORA 

CONSORCIOS LTDA em 13/09/2016 às 15h32min para REGINALDO 

MESSIAS DA ROSA”. E mais, de acordo com os elementos informativos 

engendrados no processo, deduz-se que a companhia requerida não 

comprovou, de forma categórica, que o registro do gravame de alienação 

fiduciária possui origem causal válida e, por via de arrastamento, derive da 

celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, por parte do 

requerente/consumidor ou, de maneira residual, a ocorrência de culpa 

exclusiva de terceiro na consumação do resultado — pontos 

cruciais/nodais que a companhia requerida lançou mão, como pano de 

fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por 

via de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o 

dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código 

de Processo Civil/2015; art. 14, § 3.º c/c o art. 6.º, inciso VIII, ambos da Lei 

n.º 8.078/1990]. Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, 

inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de 

elementos cognitivos mínimos e idôneos, a legitimidade/regularidade do 

registro do gravame da alienação fiduciária do veículo Mercedes 

Benz/710, placa JZX-4805, na medida em que a instituição financeira 

requerida não acostou aos autos qualquer documento que demonstrasse 

a regularidade do negócio jurídico e observância da cautela necessária 

para a formalização do financiamento e alienação fiduciária do bem em 

nome de terceiro – o que poderia ter se operacionalizado com a exigência 

de apresentação do Documento Único de Transferência (DUT). A 

responsabilidade de avaliar/verificar a idoneidade da documentação 

apresentada no momento da formalização do financiamento desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida [Súmula 479 do STJ]. Consequentemente, diante desta 

perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a 

responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a 

idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso do 

Sistema Nacional de Gravame, mantê-lo atualizado com informações 

fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica subjacente, 

conclui-se, por inferência racional, que o registro de alienação fiduciária 

em nome de terceiro caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva. 

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de 

que o registro de alienação fiduciária em nome de terceiro se revelou 

ilegal, originando situação de extrema desconsideração, insegurança e 

prejuízos, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 

186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, 

a corroborar tais assertivas, colho da jurisprudência os seguintes 

precedentes, os quais versam a respeito de situações análogas à 

presente: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO DO REGISTRO. CABIMENTO. 

Evidenciado que a requerida concedeu financiamento a terceiro, suposto 

comprador do veículo registrado em nome do autor, sem exigir a 

apresentação da autorização de transferência com a assinatura do 

vendedor reconhecida em cartório, resta configurada a falha do serviço, 

impondo-se o cancelamento do registro indevidamente efetuado. DANO 

MORAL. CONFIGURAÇÃO. Caracterizado o ilícito da ré, ao conceder o 

crédito sem cercar-se de cautelas, situação que ensejou a inclusão 

indevida de gravame sobre o veículo de titularidade do autor, impedindo-o 

de dispor do bem, está caracterizado o dano moral, que se presume na 

hipótese. Precedentes desta Corte. Condenação mantida. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na fixação da reparação por dano 
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extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às 

demais particularidades do caso concreto, conduz à manutenção do 

montante indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme estabelecido no 

ato sentencial. HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO.” 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70047409123, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

28/05/2012). “APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INCRIÇÃO INDEVIDA DE 

GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM REGISTRO DE VEÍCULO. 

FINANCIAMENTO FEITO POR TERCEIRO EM ERRO OU FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO IN RE IPSA. 

DESNECESSIDADE DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O indevido 

registro de gravame sobre veículo que nem mesmo chegou a ser 

financiado, de propriedade de terceiro estranho à qualquer negociação do 

Banco, resulta inegável abalo psicológico ao Autor, que tem de contratar 

procurador para ajuizar ação, fica impedido de negociar a venda do bem, 

além de importantes transtornos na sua rotina pessoal, que lhe geraram 

frustrações significativas a violar direitos de personalidade, gerando 

responsabilização pelos danos morais decorrentes. 2. Evidenciada a 

relação de causalidade entre o dano moral e a antijuridicidade praticada 

pelo Réu impõe-se o dever de indenizar. 3. O dano extrapatrimonial é in re 

ipsa, pois decorre do próprio fato, dispensando a produção de prova. 4. A 

quantificação da indenização por danos morais no valor de oito mil reais 

não merece reforma. APELOS DESPROVIDOS.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70029034691, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dorval Bráulio Marques, Julgado em 17/12/2009). Com efeito, para 

fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano 

moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete 

violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da 

personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de 

forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à 

honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de 

provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou 

desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 

186 e art. 927, ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, 

depreende-se, por força de proposição lógica, que o registro de gravame 

de alienação fiduciária em nome de terceiro, efetivado de forma ilegal, traz, 

como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo à 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia e 

desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal resolvida, 

causadora de contratempos/transtornos e intenso constrangimento. A 

existência do dano moral, fruto da existência de registro indevido de 

alienação fiduciária que impede o autor de livre dispor do bem, decorre ‘in 

re ipsa’, na medida em que a responsabilidade do agente desponta como 

consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar 

que se revela totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual 

estabelecida. O dano, portanto, consuma-se com o registro indevido, nada 

mais se afigura necessário demonstrar, visto que o dano moral daí deriva, 

carecendo de demonstração no plano fático-probatório [cf.: TJRS, 

Apelação Cível Nº 70048854111, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado 

em 31/05/2012]. Por via de consequência, levando-se por linha de estima a 

avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, a 

reprovabilidade da conduta da requerida, o caráter coercitivo e 

pedagógico da indenização, e, que até o presente momento, não houve o 

cumprimento por parte da requerida da tutela de urgência que determinou 

a baixa do gravame, considero proporcional e razoável que se arbitre o 

valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), para minimizar os transtornos gerados — sem 

que se configure enriquecimento sem causa. Por outro lado, com relação 

ao pedido do autor concernente à disponibilização da carta de crédito no 

valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), considero que está 

fadado ao insucesso. É certo que o autor, na impugnação à contestação 

(evento n.º 8276262 - pág. 6), afirmou “ter havido erro na exordial pelo 

requerente ao indicar o grupo e a cota, visto que o grupo e cota em 

discussão seria grupo 8593 cota 086”. Todavia, intimada para se 

manifestar acerca do ocorrido, a empresa requerida pediu “seja rejeitado o 

pedido que se equipara a emenda à inicial e seja o feito julgado extinto ou 

improcedente pelas razões expostas em defesa, visto que, frente a cota 

consorcial narrada pelo autor, inexistiu qualquer ato irregular praticado 

pelo réu” (evento nº 10264331 – pág. 2). Importante enfatizar, neste 

cenário, que o autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a 

causa de pedir, independentemente de consentimento do réu [art. 329, 

inciso I do Código de Processo Civil]. Após a citação do réu e sem o 

consentimento deste, e antes do saneamento do processo, somente é 

admitida a emenda à inicial para corrigir/retificar erro material, que não 

implique em modificação do pedido ou das causas de pedir remota ou 

próxima [cnf. STJ, REsp 1477851/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, 3ª Turma, DJe 04/08/2015; STJ, AgInt no REsp 1644772/SC, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 27/10/2017]. 

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de 

estima a noção de ideias de que a cota 00152, do grupo 8591, indicados 

na exordial, já foi devidamente disponibilizada pela empresa requerida 

(evento nº 6139150), e, ao mesmo tempo, considerando que a ausência 

de consentimento da requerida implica na impossibilidade de emenda à 

inicial, visto que a nova indicação, na impugnação à contestação (evento 

n.º 8276262 – pág. 6), da cota 086 e do grupo 8593, não se trata de 

corrigir mero erro material, pois resulta, necessariamente, na modificação 

da causa de pedir remota – o que é vedado pela norma de regência – 

conclui-se, por inferência racional, que o autor não faz jus à 

disponibilização da carta de crédito pleiteada. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por 

Reginaldo Messias da Rosa contra Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda, para o fim de: a) Declarar a inexistência de relação 

jurídica entre as partes que justifique a anotação do gravame de alienação 

fiduciária no prontuário do veículo Mercedes Benz/710, Renavam 

00853812381, placa JZX-4805; b) Determinar que a instituição financeira 

requerida, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a exclusão/baixa do 

registro do gravame de alienação fiduciária do veículo Mercedes 

Benz/710, Renavam 00853812381, placa JZX-4805, junto ao Sistema 

Nacional de Gravame – SNG e DETRAN/MT. A ausência de execução 

voluntária da obrigação de fazer, no prazo indicado, acarretará na 

imposição de multa diária, arbitrada na proporção de R$ 100,00 (cem) 

reais, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo da 

realização de nova avaliação a respeito da necessidade/conveniente da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 814 do Código de 

Processo Civil]. Expeça-se ofício ao DETRAN/MT para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova a baixa do gravame no prontuário do veículo; c) 

Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, 

ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da 

data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

do evento danoso (13/09/2016), visto que se trata de responsabilidade 

civil extracontratual [Súmula n.º 54 do STJ]; d) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo 

Civil], deverá arcar, o requerente, com 30% das custas processuais e a 

empresa requerida com os demais 70% remanescentes. Com espeque no 

conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o 

requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, 

também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002571-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EMBARGANTE)

KARLA ANDRADE CAMPOS (ADVOGADO(A))

PRICILA BASSO (EMBARGANTE)

JOAO LUIZ BASSO (EMBARGANTE)

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (EMBARGANTE)
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MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL (ADVOGADO(A))

NORTOX SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002571-13.2017.8.11.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução formulados por JLB Agronegócios Ltda, João Luiz Basso, 

Priscilla Basso e Rosangela Teresinha Basso, em que defenderam a 

sujeição do crédito aos efeitos da recuperação da empresa executada e a 

novação da obrigação jurídica pela homologação do plano de recuperação 

da empresa. Sustentaram a incompetência do juízo para processar e julgar 

a execução. Requereram, por fim, a procedência do pedido, para o fim de 

extinguir a ação executiva ou, subsidiariamente, a suspensão da ação 

executiva ou a declaração de incompetência do juízo. Foi proferido 

despacho que deliberou por indeferir o benefício da assistência judiciaria 

gratuita e o pagamento das custas ao final. Os embargantes interpuseram 

agravo de instrumento, o qual teve o seu provimento negado, mantendo-se 

a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita e o pagamento das 

custas ao final do processo. Diante disto, foi proferido novo despacho 

determinando que os embargantes realizassem o pagamento das custas, 

sob pena de cancelamento da distribuição do processo e indeferimento da 

petição inicial. Os embargantes quedaram-se inertes. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. O 

recolhimento/quitação das custas judiciais constitui pressuposto 

processual de regularidade formal da demanda. A ausência de pagamento 

das custas judiciais acarreta no cancelamento da distribuição e na 

extinção do processo [art. 290 e art. 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil/2015]. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, depreende-se que foi proferida decisão judicial, que deliberou 

por ordenar a intimação dos embargantes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetivassem o pagamento das custas judiciais e que os 

embargantes, devidamente intimados para efetivar a quitação das custas 

processuais, quedaram-se inertes (‘vide’ os expedientes n.º 1575198, 

1575199, 1575200 e 1575201, na guia expedientes, bem como a certidão 

acostada ao ID n.º 15678096). Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que os embargantes deixaram de 

realizar a liquidação das custas processuais, dentro do prazo assinalado, 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo 

do art. 485, inciso IV e art. 82, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004301-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004301-59.2017.8.11.0045. Requerente: Maria Conceição de Lima 

Oliveira. Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz 

Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 10 de outubro de 2018. Maria 

Conceição de Lima Oliveira, devidamente qualificada, ajuizou Ação 

Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade 

na área urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida 

na condição de contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, 

que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez, bem 

como condenada a autarquia requerida no pagamento de indenização por 

danos morais. Foi relegado o exame do pedido liminar e determinada a 

realização de perícia médica. A autarquia requerida, devidamente citada, 

deixou o prazo de resposta transcorrer ‘in albis’ (evento nº 11788877). 

Juntado o laudo pericial (evento nº 11311206), foi deferida a tutela de 

urgência e decretada a revelia da requerida (evento nº 12452100). 

Intimadas, as partes não se manifestaram (evento nº 15702872). Vieram 

os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A 

incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial. Interpretação do 

conteúdo do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, traçados tais 

balizamentos, perquirindo o manancial informativo carreados ao processo, 

verifica-se que a condição de segurada e o cumprimento do período de 

carência estão comprovados nos autos, na medida em que houve o 

recolhimento das contribuições previdenciárias, na condição de 

contribuinte individual, no período compreendido entre 01/11/2011 e 

30/09/2016, conforme se observa do extrato previdenciário do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais (evento nº 10404919). Ademais, o 

benefício foi indeferido, unicamente, porque houve parecer contrário da 

perícia médica do INSS (evento nº 10404881). Demonstrado, portanto, de 

maneira satisfatória, a integralização do período de carência necessário, 

segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 

8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos 

à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação 

médica subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado 

para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado 

que a autora Maria Conceição de Lima Oliveira é portadora de moléstia que 

a torna incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. 

A partir dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que 

a requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

a requerente se encontra acometida é insuscetível de cura. Com o intuito 

de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento nº 

11311206, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando (ainda que por aproximação)? R Sim, sim desde agosto de 2017. 

2) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R 

Degenerativa. (…) 6) As lesões ou/a sequelas da enfermidade/patologia 

impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? R Sim. (…) 15) O autor se apresenta 

incapacitado para o trabalho? Se o autor for portador de mais de uma 

doença, apontar quais dela acarretam a incapacidade laboral. R Sim. 16) 

Caso haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por 

aproximação)? R Agosto de 2017. (...) 18) Caso haja incapacidade, diga 

o(a) Sr. Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é 

permanente ou temporária? R Permanente. 19) Caso haja incapacidade, 

diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou 

total? R Total. (...) 21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho 

da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional 

para outra atividade laborativa? R Não.” (sic). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado 

a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se encontra 

incapacitada definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser 
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fixado desde a data do requerimento administrativo do benefício, em 

17/08/2017 (evento nº 10404881 – pág. 1), pois a autora já estava 

incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao quesito 16 do laudo 

pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico, em 10/01/2018 

(evento nº 11311197), a partir de quando a requerente faz jus ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Cumpre lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da 

ocorrência de danos morais, devido à postura adotada por parte da 

autarquia requerida, voltada à negar-se a conceder, no âmbito 

administrativo, o beneficio previdenciário, considero que está fadado ao 

insucesso. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de forma concreta e objetiva, a execução de postura, por 

parte da requerida, que revele a prática de ilegalidade/irregularidade 

substancial no procedimento administrativo que resultou no indeferimento 

da concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez — fruto da 

não-observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, 

má-fé, dolo ou omissão relevante. É que a Administração Pública tem o 

poder-dever de, segundo critérios de natureza normativa e técnicos, 

examinar a viabilidade prática e o preenchimento dos requisitos legais, 

para efeito de avaliar a concessão de benefícios previdenciários, com a 

consequência de que eventual rejeição de pedido de concessão de 

benefício previdenciário, exatamente porque se insere no âmbito de suas 

atribuições, não induz ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na 

prática de comportamento irregular ou ilícito e que dá ensejo à reparação 

civil. Por conseguinte, exatamente concatenado nesse influxo de ideias, 

levando-se por linha de estima que a rejeição de pedido de concessão de 

beneficio previdenciário, na esfera administrativa, representa a adoção de 

postura, realizada em exercício regular de direito, depreende-se que não 

se encontram configurados os requisitos mínimos que rendem ensejo ao 

dever de indenizar [art. 186 e art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 

2002], o quê se interpõe como obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso 

da pretensão indenizatória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Maria Conceição de 

Lima Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o 

fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência 

precedentemente concedida e, como corolário natural, Determinar que o 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento do 

benefício de auxílio-doença, para a requerente Maria Conceição de Lima 

Oliveira, contado a partir da data do requerimento administrativo 

(17/08/2017), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(10/01/2018), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Indeferir o pedido de condenação 

por danos morais; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 

9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deva 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OVIDIO DOMINGOS (REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000357-49.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Registro 

de Óbito Tardio proposta por Allana Vitoria Domingos de Freitas, já 

qualificada nos autos, em que pretende expedição de mandado judicial 

para que seja lavrado o registro de óbito de seu pai André Ferreira de 

Freitas, falecido em 22 de setembro de 2016, vítima de acidente aéreo na 

zona rural de Campinápolis/MT. Justificou que não foi possível realizar o 

registro de óbito dentro do prazo legal. Postulou a procedência. Pediu o 

benefício da justiça gratuita. Juntou documentos. Foram expedidos ofícios 

aos Cartórios de Registro Civil das Comarcas de Marcelândia/MT, Pontes e 

Lacerda/MT e Campinápolis/MT, com o objetivo de requisitar, informações 

sobre a existência de registro do óbito do ‘de cujus’. Também foi expedido 

ofício ao INSS, com o objetivo de requisitar informações sobre a existência 

de comunicado de óbito do ‘de cujus’. Sobreveio ao autos as respostas 

dos ofícios expedidos (eventos nº 9051377, 9210285, 9210741 e 

15469355). O Ministério Público, com vista dos autos, firmou parecer pelo 

deferimento do pedido (evento nº 11653485). Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, impende 

acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente desnecessária a 

realização de audiência de instrução na situação hipotética ‘sub judice’, 

porquanto não se revela imprescindível para efeito de 

equacionamento/resolução da demanda, haja vista que os fatos estão 

comprovados pelos documentos juntados e a matéria a ser solvida é 

unicamente de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Com efeito, dispõe o artigo 77 da Lei 6.015/1973, que “nenhum 

sepultamento será feito sem certidão do Oficial de Registro do lugar do 

falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do 

atestado médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas 

pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte.” 

Importante registrar, por pertinente, que a declaração de óbito, na forma 

de documento oficial do Ministério da Saúde, assinada por médico 

responsável, é prova suficiente para comprovar o óbito e proceder ao 

registro junto ao Cartório Civil [cf.: TJRS, Apelação Cível nº 70075429639, 

7ª Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

22/11/2017; TJRS, Apelação Cível nº 70033140989, 8ª Câmara Cível, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 18/11/2009]. Pois bem. Compulsando o 
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material cognitivo engendrado no processo, mormente o teor da 

Declaração de Óbito nº 23663664-2, encartada nos eventos nº 4738829 e 

4738839, depreende-se que André Ferreira de Freitas faleceu no dia 22 

de setembro de 2016, às 19h30min, na zona rural, à 20km da cidade de 

Campinápolis/MT, tendo como ‘causa mortis’: Politraumatismo. Por outro 

lado, deflui-se que o prazo de 15 (quinze) dias, para o registro do óbito 

[art. 78 c/c art. 50 da Lei 6.015/193], não foi observado. 

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração o 

teor da prova documental anexada ao presente feito, a qual demonstra a 

veracidade do fato descrito na exordial, bem como o parecer favorável do 

Ministério Público, considero que a procedência do presente pedido de 

registro de óbito tardio desponta como medida inquestionável. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Allana 

Vitoria Domingos de Freitas e, como consequência direta, a) Determino a 

expedição de mandado de registro de óbito tardio de André Ferreira de 

Freitas, devendo conter os dados exigidos pelo art. 80 da Lei 6.015/1973; 

b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, 

devido à concessão da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do 

Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LEMES DE LIMA (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002851-81.2017.8.11.0045. Requerente: Milton Lemes de Lima. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 10 de outubro de 2018. Milton Lemes de 

Lima, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 

laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, alternativamente, a 

aposentadoria por invalidez. Foi relegada a análise da tutela de urgência e 

efetivada a citação da requerida. A autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Determinada a 

realização de perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual 

foram intimadas as partes. Na sequência foi deferida a tutela de urgência 

e encerrada a instrução. Apenas o autor veiculou alegações finais. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A 

incapacidade que resulta na impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada 

mediante a realização de exame médico-pericial. Interpretação do 

conteúdo do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem, traçados tais 

balizamentos, perquirindo o manancial informativo carreados ao processo, 

verifica-se que a condição de segurado e o cumprimento do período de 

carência, genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos 

autos, na medida em o autor apresenta vários vínculos de emprego, sendo 

que os mais recentes compreendem os períodos de 01/11/2013 a 

30/09/2016, conforme se observa do teor do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS (evento nº 9271653). Ademais, o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque não foi constatada a 

incapacidade para o trabalho através da perícia médica do INSS (evento 

n.º 9271619). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que o requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que o 

autor Milton Lemes de Lima é portador de moléstia que o torna incapaz de 

desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados 

consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em 

função da moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, 

em paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem 

como a circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 10147756, o qual foi coroado com 

as seguintes conclusões: “1. Se o autor sofre forte lombalgia que se 

agrava com esforço físico, carregamento de peso, longos período em pé e 

agachamentos, classificado como: dor lombar (CID M54.5) e radiculopatia 

(CID M54.10)? Caso positivo, qual sua gravidade, sintomas e 

consequências/limitações em sua vida, levando em consideração o 

processo produtivo de um pedreiro? O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por 

aproximação)?. R Sim, doença grave e incapacitante. (...). 7. Se o autor 

está incapacitado para o trabalho? Caso positivo, se permanente ou 

temporária, sendo que para tal análise requer que seja levado em 

consideração o grau de escolaridade, experiência profissional, 

enfermidades sofridas e condições sócio-econômicas do autor? R Sim, 

doença grave e incapacitante. 8. Se o quadro clínico do autor é reversível, 

ou seja, existe cura? Caso positivo, qual o tratamento indicado e tempo 

estimado para sua total recuperação, inclusive para retomar a atividade 

laboral de vendedora autônoma, levando em consideração que o 

tratamento vem sendo realizado pelo SUS? R Não existe cura. 9. Caso 

este r. Perita considere o autor incapacitado parcialmente para o trabalho, 

que então informe: 9.1. Quais atividades laborais o autor poderia ser 

reabilitad o, levando em consideração sua idade, grau de escolaridade, 

condições sócio -econômicas e experiência profissional? R A 

incapacidade é total. 9.2. Se o r. Perita acredita que o autor conseguirá o 

seu primeiro trabalho/experiência profissional em atividades leves, aos 

quase 60 anos de idade? R Não. 9. Qual a DII (data do início da 

incapacidade) do autor e DID (data início da doença)? R Data do início da 

doença em 2016 e data do início da incapacidade maio de 2017.” (sic). 

Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto 

probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada 

pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos 

segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que o 

autor se encontra incapacitado definitivamente para desempenho de 

atividade laboral, haja vista que não reúne condições mínimas para 

praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao termo inicial do 

auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a data do requerimento 

administrativo do benefício, em 05/06/2017 (evento nº 9271619), pois o 

autor já estava incapacitado para o trabalho (conf. resposta ao quesito 9 

do laudo pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico, em 

03/10/2017 (evento nº 10147745), a partir de quando o requerente faz jus 

ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 
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ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. 

Ministro José Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. 

Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 

06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o 

entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Milton Lemes de Lima contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela 

de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente Milton Lemes 

de Lima, contado a partir da data do requerimento administrativo 

(05/06/2017), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(03/10/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004632-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1004632-75.2016.8.11.0045 Cuida-se de Execução Fiscal 

promovida pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Rio Verde 

Comércio de Extintores Ltda - ME, ambos já qualificados nos autos. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial e, como consequência, Julgo Extinto o presente 

feito, com julgamento do mérito, em face do pagamento, com supedâneo 

no art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas judiciais pela executada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003053-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO SANTO GRIEBLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1003053-92.2016.811.0045 Cuida-se de Execução Fiscal 

promovida pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Elio Santo 

Griebler, ambos já qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, deduz-se que o executado 

realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial e, como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, 

inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

judiciais pelo executado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001484-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES MAFINI (AUTOR(A))

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (ADVOGADO(A))

MARIA EUZEBIA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001484-22.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Monitória 

promovida por Aquiles Mafini contra Maria Euzebia da Costa, em que visa 

a satisfação do crédito. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes firmaram 

transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento 

n.º 15653982 – pág. 1/4). Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai 

do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais. Registro, por fim, que a ação 

monitória segue um procedimento especial em que deve ser observada a 

fase cognitiva para constituição do crédito a ser satisfeito e, portanto, 

havendo acordo entre as partes, é caso de homologação da transação e 

extinção do processo com a resolução do mérito (art. 487, inciso III, alínea 

‘b’ do Código de Processo Civil). Em havendo descumprimento do acordo, 

inicia-se a fase de cumprimento da sentença (art. 701, § 2.º e art. 702, § 
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8.º, ambos do Código de Processo Civil) [cnf.: TJRS, Apelação Cível Nº 

70077490068, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Julgado em 09/08/2018; TJRS, Apelação Cível Nº 70068930544, Décima 

Sétima Câmara Cível, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 28/07/2016]. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Homologo, por sua 

vez, o pedido de renúncia do direito de recorrer. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004307-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ZANATA PISCINATO (EXECUTADO)

ITAMAR CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1004307-03.2016.811.0045 Cuida-se de Execução Fiscal 

promovida pelo Município de Lucas do Rio Verde contra Luzia Zanata 

Piscinato, ambos já qualificados nos autos. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, deduz-se que a executada 

realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial e, como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, 

inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando-se que, inexistiu formação válida da relação processual, 

devido à ausência de citação, penso que não há falar em condenação em 

verba honorária e custas e/ou despesas judiciais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000828-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GOMES SILVERIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000828-02.2016.8.11.0045. Requerente: Fernanda Gomes Silvério. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 10 de outubro de 2018. Fernanda 

Gomes Silvério, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente 

qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área 

urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida na 

condição de contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que 

lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez, bem 

como condenada a autarquia requerida no pagamento de indenização por 

danos morais. Foi relegado o exame do pedido liminar e efetivada a citação 

da requerida. A autarquia requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade de 

segurada e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Determinada a realização de perícia médica, 

veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. Na 

sequência foi deferida a tutela de urgência e encerrada a instrução. As 

partes não veicularam alegações finais. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência estão comprovados 

nos autos, na medida em que houve o recolhimento das contribuições 

previdenciárias, na condição de empregada, conforme se observa do 

extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(evento nº 6761211 – pág. 1/6). Ademais, o benefício foi indeferido, 

unicamente, porque houve parecer contrário da perícia médica do INSS 

(evento nº 1418398). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 

autora Fernanda Gomes Silvério é portadora de moléstia que a torna 

incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir 

dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a 

requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

a requerente se encontra acometida é insuscetível de cura. Com o intuito 

de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento nº 

11310380, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor é 

portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde 

quando? Informar o CID R Sim, desde agosto de 2015, CID E103, E105, 

E106, I10, E66, K80. (...). 10) É possível fixar a data do início da doença 

(DID)? R Sim, desde agosto de 2015. 11) É possível fixar a data em que a 

doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)? R Desde agosto de 

2015. (...) 13) O autor(a) se encontra incapacitado(a) para o trabalho para 

as atividade que anteriormente exercia? R Sim 14) Se incapaz o(a) 

autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer 

atividade) ou parcial (para algumas atividades? Detalhar. R É total. Não 

consegue ficar em pé muito tempo nem caminhar. 15) Caso a resposta 

anterior seja positiva, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade 

laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R É permanente. 

(...). 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional? R Não” (sic). 

Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto 

probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada 

pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos 

segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que a 

autora se encontra incapacitada definitivamente para desempenho de sua 
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atividade habitual, haja vista que não reúne condições mínimas para 

praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao termo inicial do 

auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a data do requerimento 

administrativo do benefício, em 14/01/2016 (evento nº 1418398), pois a 

autora já estava incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao quesito 

11 do laudo pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico, em 

10/01/2018 (evento nº 11310373), a partir de quando a requerente faz jus 

ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Cumpre lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da 

ocorrência de danos morais, devido à postura adotada por parte da 

autarquia requerida, voltada à negar-se a conceder, no âmbito 

administrativo, o beneficio previdenciário, considero que está fadado ao 

insucesso. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de forma concreta e objetiva, a execução de postura, por 

parte da requerida, que revele a prática de ilegalidade/irregularidade 

substancial no procedimento administrativo que resultou no indeferimento 

da concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez — fruto da 

não-observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, 

má-fé, dolo ou omissão relevante. É que a Administração Pública tem o 

poder-dever de, segundo critérios de natureza normativa e técnicos, 

examinar a viabilidade prática e o preenchimento dos requisitos legais, 

para efeito de avaliar a concessão de benefícios previdenciários, com a 

consequência de que eventual rejeição de pedido de concessão de 

benefício previdenciário, exatamente porque se insere no âmbito de suas 

atribuições, não induz ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na 

prática de comportamento irregular ou ilícito e que dá ensejo à reparação 

civil. Por conseguinte, exatamente concatenado nesse influxo de ideias, 

levando-se por linha de estima que a rejeição de pedido de concessão de 

beneficio previdenciário, na esfera administrativa, representa a adoção de 

postura, realizada em exercício regular de direito, depreende-se que não 

se encontram configurados os requisitos mínimos que rendem ensejo ao 

dever de indenizar [art. 186 e art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 

2002], o quê se interpõe como obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso 

da pretensão indenizatória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Fernanda Gomes 

Silvério contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: 

a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para a requerente Fernanda Gomes Silvério, contado a 

partir da data do requerimento administrativo (14/01/2016), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico (10/01/2018), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Indeferir o pedido de condenação por danos morais; d) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com 

espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Requisite-se o pagamento dos honorários do perito, conforme já 

determinado na decisão encartada no evento nº 13050716. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CLAUDETE BORDIGNON MOTERLE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000692-05.2016.8.11.0045. Requerente: Claudete Bordignon Moterle. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 10 de outubro de 2018. Claudete 

Bordignon Moterle, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente 

qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área 

urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida na 

condição de contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que 

lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez, bem 

como condenada a autarquia requerida no pagamento de indenização por 

danos morais. Foi relegado o exame do pedido liminar e efetivada a citação 

da requerida. A autarquia requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade de 

segurada e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer atividades 

laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Determinada a realização de perícia médica, 

veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes. Na 

sequência foi deferida a tutela de urgência e encerrada a instrução. 

Apenas a autora veiculou alegações finais. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 
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que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pela requerida, estão comprovados nos autos, na medida em 

que a autora já auferia o auxílio-doença, nos períodos de 20/05/2014 a 

21/10/2014 e de 21/11/2014 a 15/02/2016, conforme se observa do 

extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(evento nº 1869220 – pág. 1/2). Ademais, o benefício foi cessado, 

unicamente, porque houve parecer contrário da perícia médica do INSS 

(evento nº 1355893 – pág. 8). Demonstrado, portanto, de maneira 

satisfatória, a integralização do período de carência necessário, segundo 

dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E 

mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 

autora Claudete Bordignon Moterle é portadora de moléstia que a torna 

incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir 

dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a 

requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

a requerente se encontra acometida é insuscetível de cura. Com o intuito 

de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento nº 

11310758, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Dor e incapacidade 

em membros superiores, dorsalgia irradiada em membros inferiores. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). R Tendinopatia e artrose nos ombros, discopatia degenerativa 

lombar. c) Causa provável da(s) doença(s)/molésia(s)/incapacidade. R 

Degenerativa. (...). f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) 

incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? 

Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 

conclusão. R Sim. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? Considerando: incapacidade total = incapacidade para 

toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao 

menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, 

rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade permanente = 

sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com 

prognóstico de recuperação. R A incapacidade é permanente e total. h) 

Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) 

o(a) periciado(a). R Maio de 2014. i) Data provável de início da 

incapacidade identificada. Justifique. R Novembro de 2014, atestado 

médico.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em 

face do contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da 

solução arrematada pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova 

carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de 

deixar evidenciado que a autora se encontra incapacitada definitivamente 

para desempenho de sua atividade habitual, haja vista que não reúne 

condições mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao 

termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a data da 

cessão administrativa do benefício, em 15/02/2016 (evento nº 1869220 – 

pág. 1/2), pois a autora já estava incapacitada para o trabalho (conf. 

resposta ao quesito da letra ‘i’ do laudo pericial), até a data da juntada aos 

autos do laudo médico, em 10/01/2018 (evento nº 11310745), a partir de 

quando a requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, 

haja vista que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade 

definitiva para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em 

casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. 

O termo a quo da percepção de aposentadoria por invalidez é a data da 

juntada do laudo pericial aos autos, quando a incapacidade não for 

reconhecida administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (AgRg 

no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da 

incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

773.879/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 

17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por sua vez, que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da 

ocorrência de danos morais, devido à postura adotada por parte da 

autarquia requerida, voltada à negar-se a conceder, no âmbito 

administrativo, o beneficio previdenciário, considero que está fadado ao 

insucesso. Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de 

assegurar, de forma concreta e objetiva, a execução de postura, por 

parte da requerida, que revele a prática de ilegalidade/irregularidade 

substancial no procedimento administrativo que resultou no indeferimento 

da concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez — fruto da 

não-observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, 

má-fé, dolo ou omissão relevante. É que a Administração Pública tem o 

poder-dever de, segundo critérios de natureza normativa e técnicos, 

examinar a viabilidade prática e o preenchimento dos requisitos legais, 

para efeito de avaliar a concessão de benefícios previdenciários, com a 

consequência de que eventual rejeição de pedido de concessão de 

benefício previdenciário, exatamente porque se insere no âmbito de suas 

atribuições, não induz ‘ipso facto’, de maneira automática e linear, na 

prática de comportamento irregular ou ilícito e que dá ensejo à reparação 

civil. Por conseguinte, exatamente concatenado nesse influxo de ideias, 

levando-se por linha de estima que a rejeição de pedido de concessão de 

beneficio previdenciário, na esfera administrativa, representa a adoção de 

postura, realizada em exercício regular de direito, depreende-se que não 

se encontram configurados os requisitos mínimos que rendem ensejo ao 

dever de indenizar [art. 186 e art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 

2002], o quê se interpõe como obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso 

da pretensão indenizatória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Claudete Bordignon 

Moterle contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: 

a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para a requerente Claudete Bordignon Moterle, contado a 

partir da data da cessão administrativa (15/02/2016), até a data da juntada 

aos autos do laudo médico (10/01/2018), a partir de quando deverá 

converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) 

Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores das parcelas 

vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir juros de mora 

desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além de 

correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Indeferir o pedido de condenação por danos morais; d) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com 

espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 
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honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Requisite-se o pagamento dos honorários do perito, conforme já 

determinado na decisão encartada no evento nº 12851759. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001273-83.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo formulada por proposta por Motorola Mobility Comércio 

de Produtos Eletrônicos Ltda contra o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, em que relatou, em síntese, que consumidora Ana Maria 

Damasceno efetivou a compra de um aparelho celular e que, devido a 

suposto vício do produto, a consumidora formulou reclamação 

administrativa no Procon de Lucas do Rio Verde/MT, que no âmbito do 

Processo Administrativo nº. 0115-005.078-4, realizou a imposição de multa 

no valor de 300 UPF/MT, e que, interposto recurso, foi mantida a decisão. 

Defendeu a irregularidade da imposição da multa administrativa, haja vista 

a ausência de motivação e a falta de demonstrativo do cálculo da 

penalidade. Disse que a consumidora possuía celular com teclado e não 

aceitou modelo superior digital. Defendeu que não subsiste prova que 

evidencie a prática de qualquer irregularidade administrativa contra as 

normas de defesa do consumidor. Narrou que o arbitramento do valor da 

multa administrativa vulnerou os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Requereu, ao final, a procedência do pedido para o fim 

de decretar a nulidade da aplicação da multa e, de maneira alternativa, a 

redução do valor da penalidade. Relatou que o Procon de Lucas do Rio 

Verde/MT Foi indeferido o pedido de tutela de urgência e concretizada à 

citação do requerido. O réu apresentou resposta, ocasião em que 

argumentou que o processo administrativo que resultou na aplicação da 

multa à companhia requerente não contém qualquer tipo de irregularidade 

ou de ilegalidade e que, devido a presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, o Poder Judiciário não pode realizar o exame de mérito 

das decisões administrativas. Sustentou que o arbitramento do valor da 

multa administrativa se efetivou em respeito aos princípios da ampla 

defesa, contraditório e proporcionalidade. Requereu, ao final, a 

improcedência dos pedidos. Houve réplica, instante em que a requerente, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. O Ministério Público, com vista 

dos autos, firmou parecer pela improcedência do pedido. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, 

impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente 

desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de 

perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a 

dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de 

irregularidade ou de ilegalidade no processo administrativo) envolve, em 

caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de prova 

documental/material e abordagem de questões de direito. Logo, à luz de 

tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do 

que prevê o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. O 

Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) constitui órgão 

da Administração Pública integrante do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, que objetiva concretizar a defesa dos consumidores e 

controlar a lealdade e boa-fé no mercado de consumo, e, ao mesmo 

tempo, detém atribuição, para o efeito de fiscalizar as atividades e 

operações dos fornecedores no mercado de consumo e, de ofício ou 

mediante provocação, instaurar processo administrativo, julgar e impor 

sanção, decorrente da prática de infração às normas de defesa do 

consumidor [art. 5.º, inciso XXXII da CRFB/88; art. 4.º, art. 5.º e art. 56, 

todos da Lei n.º 8.078/1990 c/c art. 4.º, inciso III e art. 5.º ‘caput’ do 

Decreto n.º 2.181/1997]. Não custa registrar, neste ponto, por relevante, 

que este entendimento encontra suporte em orientação expressiva no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, 

AgRg no AREsp n.º 176.062/SP, 2.ª Turma, Rel.: Min. Og Fernandes, j. 

03/04/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.148.225/AL, 2.ª Turma, Rel.: Min. 

Mauro Campbell Marques, j. 13/11/2012; STJ, AgRg no REsp n.º 

1.135.832/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 24/08/2010]. O 

poder sancionador da Administração Pública, decorrente da instauração 

de processo administrativo, entretanto, pressupõe sujeição ao princípio da 

legalidade, sob pena de nulidade do ato administrativo. Ao Poder Judiciário 

compete exercer, devido a aplicabilidade do princípio da inafastabilidade 

da jurisdição [art. 5.º, inciso XXXV da CRFB/88], o controle de legalidade 

do ato administrativo. Entretanto, o controle jurisdicional dos atos 

administrativos limita-se apenas a análise dos parâmetros de legalidade e 

legitimidade do ato, o exame dos motivos determinantes (exame dos 

requisitos substanciais e dos pressupostos de fato e de direito) e a 

verificação das questões relacionadas a conformidade com a 

proporcionalidade e a razoabilidade. Com forma de evitar-se usurpação da 

competência administrativa e violação ao princípio da separação dos 

poderes [art. 2.º da CRFB/88], conclui-se, portanto, que, como 

fórmula/regra geral, não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir no 

aspecto/âmbito subjetivo do ato administrativo, examinando a 

conveniência, oportunidade, eficiência ou “justiça ou injustiça” do ato. Não 

compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, pois 

não constitui órgão revisor das decisões administrativas. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. PROCON. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO. 1. Impossibilidade de revisão do mérito 

administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, 

exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção 

de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário 

implicaria violação à independência dos poderes. 2. Verificado que o 

procedimento administrativo respeitou a norma de regência e o valor da 

multa imposta ao infrator observou os critérios do art. 57 do CDC, não há 

ilegalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70072112097, 4.ª Câmara Cível, Relator: Des. Francesco Conti, julgado em 

22/02/2017) — com destaques não inseridos no texto original. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. 

MULTA APLICADA PELO PROCON A BRASIL TELECOM. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. Preliminar de coisa julgada. Uma vez não enfrentado o 

mérito da controvérsia no mandado de segurança impetrado, o qual teve a 

ordem denegada por ausência de direito liquido e certo amparável pela via 

estreita do mandamus, não há falar em coisa julgada. 2. Mérito. a) Do 

processo administrativo. Não há qualquer irregularidade ou mesmo 

inconstitucionalidade no processo administrativo que culminou na 

aplicação da multa à autora. b) Da presunção de veracidade e legalidade 

dos atos administrativos. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar o 

mérito das decisões administrativas, apenas em casos 

excepcionalíssimos, quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. c) 

Do quantum aplicado. O art. 57 do CDC diz que a multa será fixada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, o que se constata tenha prevalecido como 

parâmetro para fixar o valor da penalidade. Precedentes. RECURSO 

DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível n.º 70064275076, 1.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Carlos Roberto Lofego Canibal, julgado em 24/06/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Do 
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confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, deflui-se que a consumidora Ana Maria Damasceno efetivou a 

compra de um aparelho celular e que, devido a problemas no produto, a 

consumidora apresentou reclamação no Procon de Lucas do Rio 

Verde/MT (evento nº 6070285), ocasião em que foi agendada audiência 

preliminar e notificada a companhia requerente que compareceu ao ato 

(evento nº 6070290) e, logo após, apresentou defesa (evento nº 6070290 

– pág. 7). Na sequência dos acontecimentos, foi proferida decisão 

administrativa que, devido ao reconhecimento de prática violadora de 

regra de proteção ao consumidor, impôs à companhia requerente a 

penalidade de multa, arbitrada no valor em dinheiro correspondente a 300 

UPF/MT (eventos nº 6070290 – pág. 8/14 e nº 6070298 – pág. 1/5). Em 

seguida, a requerente apresentou recurso administrativo (evento nº 

6070298 – pág. 9/14 e nº 6070303 – pág. 1/9), ao qual foi negado 

provimento (evento nº 6070303 – pág. 10/12). Da análise meticulosa do 

conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que o processo 

administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do 

contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, 

decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante 

ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a 

validade e regularidade. Ademais, há a considerar, ainda, por conveniente, 

que a venda de produto com vício de fabricação e de delimitação de prazo 

para conserto, secundada com tentativa de resolução do problema, sem 

sucesso, na via administrativa, constitui violação às normas de defesa do 

consumidor. Por conseguinte, diante desta perspectiva, com o objetivo de 

evitar invasão do Poder Judiciário na esfera/domínio de competência da 

Administração Pública na prática de ato discricionário, conclui-se que 

desponta totalmente inviável, na hipótese ‘sub judice’, examinar o mérito 

(“justiça ou injustiça”) da decisão administrativa, visto que não subsiste 

comprovação da ocorrência de vulneração do princípio da legalidade. 

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por conveniente, que a 

pena de multa, como sanção administrativa, fruto da violação de direito do 

consumidor [art. 56, inciso I da Lei n.º 8.078/1990], deve se 

graduar/determinar em conformidade com o nível de gravidade da 

prática/conduta infratora e a extensão do dano produzido, a vantagem 

auferida e a condição econômica do infrator e, em um segundo momento, 

a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes e também os 

antecedentes do infrator [art. 24, art. 25 e art. 28, todos do Decreto n.º 

2.181/1997], em quantificação não inferior a duzentas e também não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(UFIR) ou outro índice equivalente substituto. Esta é a regra modelada no 

art. 57 da Lei n.º 8.078/1990 que prevê que: “Art. 57. A pena de multa, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 

a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos (Redação dada pela Lei n.º 8.656, de 21.5.1993). “Parágrafo único. 

A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três 

milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice 

equivalente que venha a substituí-lo (Parágrafo acrescentado pela Lei n.º 

8.703, de 6.9.1993)” — com destaques não inseridos no texto original. A 

pena pecuniária detém função repressiva e preventiva/pedagógica, visto 

que objetiva punir a prática violadora de direito do consumidor e, ao 

mesmo tempo, incitar/impedir o infrator a não regressar a transgredir. A 

quantificação da pena de multa, não obstante derive da concretização do 

poder discricionário da autoridade administrativa, deve se materializar de 

maneira proporcional e adequada para reprimir a prática infracional. Isso 

significa dizer, por inferência racional, que, subsistindo arbitrariedade ou 

excesso desproporcional no arbitramento da pena de multa, como forma 

de concretizar a aplicação do princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade no processo administrativo [art. 2.º da Lei n.º 9.784/1999] 

ou, ainda, ausência de motivação do ato administrativo [art. 50 da Lei n.º 

9.784/1999], é lícito ao Poder Judiciário intervir para reduzir 

quantitativamente o valor fixado no âmbito administrativo. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a decisão 

administrativa, que determinou a imposição/arbitramento da pena 

pecuniária, presta reverência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Isso porque, o valor arbitrado em 300 UPF/MT (eventos 

nº 6070290 – pág. 8/14 e nº 6070298 – pág. 1/5), notadamente por se 

tratar de empresa de grande porte, é condizente com a gravidade do fato, 

a extensão do dano e a caracterização de circunstâncias atenuantes e 

agravantes, que, na hipótese concreta, acarretaram o aumento da pena 

de multa em patamar acima do mínimo legal e que, por via de arrastamento, 

não se mostra desproporcional ou excessivo, pois presta reverência aos 

parâmetros-balizadores preconizados no art. 57 da Lei n.º 8.078/1990 e, 

ao mesmo tempo, à função punitivo/pedagógica da penalidade de multa. 

Não subsiste, portanto, espaço para revisão do valor da pena de multa. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS FIXADAS PELO PROCON DE 

FORMA FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. “É razoável e proporcional a 

fixação de multas administrativas no valor de 200.000 "UFIRs" e após 

reincidência 400.000 "UFIRs (dentro do patamar legal de no mínimo 200 

UFIRs e máximo 3.000.000 UFIRs), diante do reiterado descumprimento do 

dever de atendimento ao consumidor em tempo razoável, por instituição 

financeira de grande porte.” 2) APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO. APELO DO BANCO DO BRASIL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.” (TJPR, Apelação Cível n.º 8587851 PR 858785-1, 5.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Leonel Cunha, julgado em 17 de Abril de 2012) 

— com destaques não inseridos no texto original. “APELAÇÃO CÍVEL 

Ação anulatória Administradora de cartão de crédito Prática abusiva - 

Infrações do artigo 39, inciso V e do artigo 51, incisos IV e VIII, todos do 

Código de Defesa do Consumidor - Sentença de improcedência que 

manteve a multa de R$ 90.986,67 aplicada pelo PROCON Demonstração 

suficiente da ocorrência da infração - Multa fixada está dentro dos 

parâmetros legais Aplicação do princípio da proporcionalidade / 

razoabilidade - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, APL 

00014081320138260053 SP 0001408-13.2013.8.26.0053, 7ª Câmara de 

Direito Público, Relator: Des. Eduardo Gouvêa, julgado em 13 de outubro de 

2014) — com destaques não inseridos no texto original. Por via de 

consequência, tomando-se em consideração que não subsistem 

elementos de prova dando conta da existência de situação hipotética de 

arbitrariedade e/ou de ilegalidade, penso que a improcedência do pedido 

desponta como medida inquestionável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial da Ação Anulatória 

de Ato Administrativo ajuizada por Motorola Mobility Comércio de Produtos 

Eletrônicos Ltda contra Município de Lucas do Rio Verde/MT e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no 

pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003827-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (AUTOR(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEREMIAS RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003827-25.2016.811.0045. Cuida-se de Ação Monitória 

formulada por Fiagril Ltda contra Geremias Ribeiro dos Santos, em que 

objetiva compelir o requerido a efetivar o pagamento da quantia em 

dinheiro materializada nos documentos juntados com a petição inicial. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Também é possível observar 

que, entre o requerido e os procuradores da empresa requerente, foi 

firmado termo de acordo envolvendo os honorários advocatícios de 

sucumbência. Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai do teor dos 
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termos de acordo (evento nº 10722716), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO os acordos celebrados, entre as partes litigantes e entre o 

requerido e os procuradores da requerente (evento nº 10722716), para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002596-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINO JOSE DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO DALLAPRIA (EXECUTADO)

ZENILDA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GILMAR NUNES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002596-26.2017.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por Banco Bradesco Cartões S/A em 

desfavor de Lino Dallapria e Zenilda Aparecida Oliveira da Silva Dallapria, 

todos já qualificados no processo. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que a exequente 

manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento dos atos do processo, o que revela a ausência de interesse 

em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a 

ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto 

que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento 

de desistência e, como consequência direta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais liquidadas 

quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000714-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA BORGES NASCIMENTO (REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000714-29.2017.811.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formulada por 

Nayara Borges Nascimento contra Telefonica Brasil S/A, ambas já 

qualificadas no processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes firmaram 

transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida, conforme 

se evola do conteúdo do documento arquivado nos eventos nº 12676483 

e 12676489. Cumpre destacar, também, que conforme se extrai do 

conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta 

decisão, e, como consequência, Julgo Extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015. Sem custas, 

dado à concessão da justiça gratuita. Homologo, por sua vez, o pedido de 

renúncia do direito de recorrer. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001102-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR MENON (RÉU)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001102-29.2017.8.11.0045. Trata-se de Embargos à Ação 

Monitória ajuizados por Júlio Cesar Menon, em que suscitou a 

inexigibilidade dos títulos que instruem a inicial, posto que embasados em 

extratos produzidos unilateralmente. No mérito, defende a aplicabilidade 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

inaplicabilidade do anatocismo e a ocorrência de cobrança abusiva de 

juros. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para o fim de ser 

declarada a ilegalidade da taxa de juros cobrada, bem como a vedação à 

capitalização de juros. Foi procedida à intimação da embargada. A 

embargada veiculou impugnação, ocasião em que defendeu a 

inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a regularidade dos encargos contratuais pactuados. Pugnou, ao 

final, pela improcedência dos pedidos. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, impende 

acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente desnecessária a 

produção de outras provas na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto 

que não se revelam imprescindíveis para efei to de 

equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das 

matérias/pontos controvertidos envolve, neste tópico específico, em 

caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas 

contratuais e a abordagem de questões de direito. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

preconiza o comando normativo do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. Primeiramente, quanto à tese preliminar que visa o 

reconhecimento da inexigibilidade do título que instrui a inicial, devido estar 

embasado em extrato unilateral, penso que está fadada ao insucesso. É 

que, de acordo com entendimento pacificado pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, através da edição da súmula n.º 247, “o contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. No 

caso ‘sub judice’, verifica-se que a inicial foi instruída com contrato de 

solicitação de cartão de crédito Sicredi Visa, bem como o contrato de 

inclusão de débito automático em conta corrente (ID n.º 5825330, págs. 1 

e 2), e, ainda, com demonstrativo do débito, que indica a evolução da 

dívida (ID n.º 5825385, págs. 1 a 9 e ID n.º 5825392, págs. 1 a 6). 

Portanto, a inicial foi devidamente embasada com prova escrita da dívida 

[art. 700 do Código de Processo Civil]. Não subsistem outras questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. 1. Dos Juros Remuneratórios. De efeito, não obstante a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], 

ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da 

incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de 

demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva 

margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, 

caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de 

maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em 

operações bancárias de idêntica natureza ou devido à ocorrência de 

circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade 
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excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da 

onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, 

idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei 

n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil de 2002. 

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente 

instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, 

isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro 

subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na 

caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que 

desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, 

segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a 

eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das 

taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de 

contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco 

da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição 

da taxa dos juros remuneratórios. Não se pode olvidar/desprezar valor ao 

fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação 

aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do 

dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco 

(espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a 

instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou 

demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos 

administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento 

bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade 

desenvolvida. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito 

de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS. a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mutuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51, § 1.º do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (…)” 

(STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 

julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto original. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que o embargante não declinou, sequer logrou demonstrar, com 

um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que 

pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, 

tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas 

inesperada), que tivesse causado desequilíbrio contratual. Entretanto, a 

polêmica instaurada no processo não se limita ao enfrentamento desta 

questão, pura e simplesmente. É que, segundo consulta realizada no 

sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site 

do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato 

(março/2013 – ID n.º 5825330, págs. 1 e 2), a taxa média de juros 

praticada pelo mercado financeiro para as operações de cartão de crédito 

rotativo, para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a 11,07% 

ao mês; e para as operações de cheque especial, para pessoa física, 

definiu-se na proporção equivalente a 7,50% ao mês — disponível na 

i n t e r n e t  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSerie

s.do?method=consultarValores. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que as taxas de juros remuneratórios, 

cobradas no âmbito das operações bancárias de liberações de crédito n.º 

B43037240-7 (em 5,19% ao mês – ID n.º 5825368, pág. 2), n.º 

B43030255-7 (em 5,87% ao mês – ID n.º 5825368, pág. 3), n.º 

B33031352-2 (em 4,69% ao mês – ID n.º 5825368, pág. 4) e cheque 

especial (em 7,49% ao mês – ID n.º 5825368, pág. 6), não destoam das 

taxas divulgadas pelo Banco Central — e que dado à total falta de 

evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que 

exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, 

deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o 

período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e 

representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade 

excessiva. Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo 

do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, 

no âmbito do contrato bancário firmado, não exprime margem/vantagem 

extremamente exacerbada e/ou excessiva, na exata medida em que vem 

lastreada no risco inerente da operação, penso que os juros 

remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no corpo do 

contrato bancário. 2. Dos Juros de Mora. Os juros moratórios se 

configuram como fator de compensação/ressarcimento, imputado ao 

devedor, derivado do descumprimento da obrigação, e podem ser 

convencionados nos contratos bancários, não abrangidos/regulados por 

norma específica, até o limite de 1% ao mês, desde que devidamente 

pactuados no contrato. Interpretação que resulta da exegese do art. 406 

do Código Civil de 2002 e do art. 161, § 1.º da Lei n.º 5.172/1966. Cabe 

registrar, por ser expressiva desse entendimento, a compreensão do tema 

consubstanciada através do enunciado da Súmula n.º 379 do Superior 

Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, que: “Nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”. Pois bem. Do 

confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, principalmente do conteúdo do documento juntado ao ID n.º 

5825362, cláusula 13.1, alínea a, denota-se que o contrato bancário 

celebrado entre as partes registra previsão da cobrança de juros de mora, 

que, na hipótese concreta, foram fixados no patamar de 125% ao ano — o 

quê credencia, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, a decretação de 

nulidade da cláusula contratual que prevê a aplicabilidade de juros de mora 

no percentual que exceda ao paradigma de 1% ao mês. Ademais, de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que não obstante o contrato preveja, 

neste tópico, a incidência de cláusula manifestamente abusiva e que 

autoriza a cobrança de encargos financeiros de acordo com a variação 

dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), dado a incidência do 

enunciado da Súmula n.º 381 do STJ, não é possível reconhecer-se a sua 

nulidade de ofício. 3. Da Capitalização dos Juros. A capitalização dos juros 

(juros dos juros), em periodicidade inferior à anual, somente se afigura 

viável, quando expressamente pactuada, nos contratos celebrados logo 

após a data de 31 de março de 2000 (instante que corresponde à 

publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, revigorada pela 

Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, na forma do art. 2.º da Emenda 

Constitucional n.º 32/2001), haja vista que, até este marco temporal, se 

encontravam em plena vigência os preceptivos normativos do art. 4.º do 

Decreto n.º 22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do STF que, vedavam 

o anatocismo, ainda que expressamente convencionado entre as partes; 

compreendendo-se, no campo de ação desta proibição, inclusive as 

instituições financeiras. A cobrança de juros capitalizados em 

periodicidade mensal é permitida, desde que, expressa e claramente, 

pactuada/ajustada no contrato, de maneira que a previsão de taxa anual 

de juros que ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal se consolida como 

elemento/fator suficiente, para efeito de permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual. Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos 

e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa 

orientação, a decisão consubstanciada em acórdão, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, assim ementado: “(…) 

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada’. - ‘A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada’. (…)” (STJ, REsp n.º 973.827/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra 

Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012) — com destaques não 

inseridos no texto original. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do 

contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo 

dos documentos anexados ao ID n.º 5825338 (cláusula 6, item 6.3) e ID n.º 

5825362 (cláusula 13.1, alíneas a e c), denota-se que as partes 

celebraram contrato de abertura de conta, em que se estabeleceu 

cláusula expressa que preconiza a incidência de capitalização de juros 

remuneratórios em periodicidade mensal para a concessão de limite de 

crédito pré-aprovado e capitalização anual de juros de mora na utilização 

do cartão de crédito Sicredi Visa – o quê acarreta, ‘ipso facto’, de maneira 

automática e linear, na regularidade da incidência da capitalização mensal 

e anual estabelecidas. 4. Da Mora Contratual. Com efeito, levando-se por 
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linha de estima que o inadimplemento do contrato pressupõe a incidência 

de fato ou de omissão imputável ao devedor [art. 396 do Código Civil], 

depreende-se, por força de proposição lógica, que a cobrança de 

encargos abusivos, durante o período de normalidade, se interpõe como 

fator que descaracteriza a mora. Isso significa dizer, portanto, que a 

incidência de encargos abusivos, durante o período da inadimplência, não 

têm a capacidade de dinamizar qualquer reflexo na configuração da mora 

contratual. Nessa toada, partindo da premissa de que a cobrança de juros 

moratórios exprimem a natureza de encargos que incidem, em caráter de 

exclusividade, no período de inadimplência, deduz-se, por força de 

proposição lógica, à míngua da incidência de qualquer encargo abusivo 

durante o período de normalidade contratual, que a caracterização da 

mora, desponta como medida inquestionável. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, 

julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que 

versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA 

MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. 

(…)” (STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy 

Andrihi, julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto 

original. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, por Júlio 

Cesar Menon contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, e como 

consequência direta: a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, 

preconizada no âmbito do contrato de emissão e utilização do cartão 

Sicredi Visa, que autoriza a cobrança de juros de mora em percentual que 

extrapola o patamar de 1% ao mês; b) Reconhecer a caracterização da 

mora do devedor, em relação ao adiantamento, utilização do cartão de 

crédito e cheque especial, e Determinar que o percentual de incidência de 

juros de mora se circunscreva ao patamar de 1% ao mês; c) Declarar 

constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta 

a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o 

art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015, observadas as 

condições fixadas nas letras “a” e “b” do dispositivo da presente 

sentença, e Determinar que o valor correto da dívida seja apurado 

mediante simples cálculo aritmético; d) Indeferir os demais requerimentos; 

e) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código 

de Processo Civil], deverá arcar, a embargante, com 70% das custas 

processuais e a companhia embargada com os demais 30% 

remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a embargante, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% 

do valor atribuído à causa e, também, a instituição financeira embargada 

no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 

10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, 

o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em 

que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, 

§ 14.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003887-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

RUDOLFO HOFFMANN (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003887-27.2017.811.0045. Cuida-se de Ação 

Previdenciária promovida por Rudolfo Hoffmann contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos já qualificados. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que o requerente 

manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento dos atos do processo, o que revela a ausência de interesse 

em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a 

ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto 

que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento 

de desistência e, como consequência direta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Sem custas, dado a 

concessão da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 81730 Nr: 977-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO DE LIMA SANTANA, ROGÉRIO 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:15742-A, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:11208-B/MT

 Impulsiono o presente para INTIMAR o Acusado Romildo, na pessoa de 

seu Procurador para que fique CIENTE da Designação de Audiência de 

Instrução e Julgamento que se realizar-se-a no dia 30 de janeiro de 2019, 

às 13h30min.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

THAIS NEGRAO BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001304-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência, 

considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não tem 

como titular o autor, determino, nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, contrato de cessão de moradia da BRF ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003921-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

RONI ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 27/11/2018 HORA: 

16:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

KELLIANE COSTA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 27/11/2018 Hora: 

16:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCO DO PRADO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 10 de outubro de 2018 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI 

DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-53.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE JOACIR BORGES DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 27/11/2018, às 16:30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITA KRIIGER (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 27/11/2018 Hora: 

16:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001930-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MENDES SANTIAGO (EXEQUENTE)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, via de seu advogado, para manifestar 

acerca da penhora “on line” negativa, nos termos do ID 14700476 e 

14632724.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010498-13.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

VALDECIR ANGELO MARIANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCILA GALERA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010498-13.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: VALDECIR ANGELO MARIANI 

EXECUTADO: OCILA GALERA - ME Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico 

que as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação 

do mesmo (Id. 13319414). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 13319414, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Promova-se a 

baixa na restrição do bem penhorado nos autos (id. 12020029). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. DE SOUZA RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003575-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TALISMA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: M. L. DE SOUZA RODRIGUES - ME Vistos. Em 

respeito ao princípio da cartularidade é imprescindível à apresentação do 

original do título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 

05 dias, deposite em cartório o do título executivo original. Após, cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais ou nomear bens a penhora, suficientes para assegurar 

a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quanto 

forem necessários à satisfação integral da execução. Não o fazendo, 

deverá o Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do 

devedor suficientes para satisfação do débito executado, observando as 

exigências legais. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a 

executada oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003583-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA DA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 28/11/2018. às 13:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA (ADVOGADO(A))

MARCIA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, a fim de que 

indique no prazo legal os dados bancários para a respectiva expedição de 

Alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

MARCOS ADRIANO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. BARBOSA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004071-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO 

RODRIGUES - ME REQUERIDO: F. F. BARBOSA - ME PROJETO DE S E N T 

E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA movida pela Reclamante que demonstra ser credora de valor 

oriundo dos cheques devolvidos pelas alíneas 11 e 12 por prestação de 

serviços inadimplido pela parte demandada. Informa que o valor devido 

pela parte Requerida perfaz o montante de R$ 5.600,12 (cinco mil, 

seiscentos reais e doze centavos). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO O feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado 

da lide elencados no art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil, pois 

a requerido embora citado/intimado, compareceu em audiência de 

conciliação (mov. 39), entretanto não apresentou defesa. O art. 20 da Lei 

9.099/95 estabelece que: “não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC/2015 dispõe que: “Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Importando a 

contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados pelas 

provas existentes nos autos. No mérito a pretensão é procedente. 

Extrai-se da exordial que o Requerido contratou com a parte Requerente, 

conforme contrato trazido na exordial. Assim, tendo deixado de adimplir, 

deve pagar o débito pendente à Requerente no montante de R$ 5.600,12 

(cinco mil, seiscentos reais e doze centavos). É válido destacar ainda que 

o contrato constitui obrigação autônoma em relação a sua causa 

subjacente, haja vista a ausência de impugnação ante a falta de 

contestação e comparecimento da parte reclamada aos atos processuais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCOS ADRIANO 

RODRIGUES – ME em desfavor F. F. BARBOSA - ME para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 5.600,12 (cinco mil, seiscentos reais e 

doze centavos), correspondente ao valor do débito descrito na inicial, 

devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, desde a data do ajuizamento da 

ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, ambos até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto, para fins de 

homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 20 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/11/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/11/04/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer 

ao ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O 

RIO VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 30/11/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 04/12/2018. às 13:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 05/12/2018. às 13:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/12/2018. às 13:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 07/12/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 07/12/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 07/12/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-97.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

ADELAINE SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELENA MARIA DOS SANTOS ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 10 de outubro de 2018 FABIO LUCIO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17417 Nr: 1085-98.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI NERCI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAURI LUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248-MT, 

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Helena Schmidt - 

OAB:12.639/MT

 Vistos.

Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

192/98, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20072 Nr: 1309-31.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3.500-B, MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662, VALQUIRIA 

PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Vistos.

Intimem-se os Executados para se manifestarem acerca da petição de fls. 

97/103, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21585 Nr: 2839-70.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BONFANTI, JOSÉ CARLOS ROMANELLI, 

ILSON ROMANELLI, CELITA APARECIDA ANDRADE ROMANELLI, IVANI 

BUSSADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIJ EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Vistos.

Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

179/180, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MARIA PEREIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000851-74.2018.8.11.0045 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Investigação de Paternidade]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO:DIOMAR PEREIRA LOPES POLO PASSIVO:ELAINE MARIA PEREIRA 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 10 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000652-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL, 

para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

GENVIR MASCARENHAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL, 

para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002589-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

TERESA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MARANHÃO (RÉU)

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1002589-68.2016.8.11.0045 VISTOS. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Com a juntada de manifestação ou 

decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 1º de outubro de 2018. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000039-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL 

juntado, para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (EXEQUENTE)

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001578-67.2017.8.11.0045 Valor da causa: $251,441.98 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ANULAÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: GUIMARAES AGRICOLA LTDA E 

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES POLO PASSIVO: JOAO BATISTA 

SCHIRMER DE MATTOS Senhor(a): Certifico e dou fé que, com o objetivo 

de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a 

parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de outubro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002830-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI CHAVES WEGNER (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 Certidão de Impulsionamento FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002854-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VINCK (EXEQUENTE)

CLECIO DA SILVA (EXEQUENTE)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001467-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001467-83.2017.8.11.0045 Valor da causa: $44,740.34 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: SICREDI CENTRO 

NORTE POLO PASSIVO:MARCIO DA SILVA Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 10 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002586-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002586-79.2017.8.11.0045 Valor da causa: $78,670.99 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: ADEMIR PECHINI DE 

SIQUEIRA POLO PASSIVO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar 

o mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (ADVOGADO(A))

BERNARDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000596-53.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER REQUERENTE: BERNARDA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU S/A VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA FINAL C/C 

PRDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, tendo as partes acima 

indicadas. As partes, conforme petição juntada ao ID N.º 9121090, 

entabularam acordo requerendo a sua homologação e consequente 

extinção da presente ação. Para homologação do acordo devem as partes 

juntarem procuração conferida ao advogado do requerido que assinou o 

referido acordo, com poderes para transacionar, Dr. Bernardo Rodrigues 

de Oliveira Castro, bem como providenciar a assinatura nos termos do 

acordo do advogado do autor, Dr. Wolney Ceza Mesquita Toledo, no prazo 

de 15(quinze) dias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003881-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

VALMOR GOULARTE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003189-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: 

VALMOR GOULARTE MEDEIROS REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 

10691091, que a parte autora se manifestou no evento de ID n° 15159876, 

promovendo a emenda da inicial, prestando as informações requisitadas. 

Isso posto, recebo a emenda a inicial. Certifique a Sra. Gestora acerca da 

apresentação de contestação no prazo legal. Após, intime-se a parte 

requerente para que se manifeste requerendo o que entender de direito, 

em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001131-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. F. (ADVOGADO(A))

E. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1001131-79.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

ELADIA CAVANIA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Verifica-se dos autos, que intimado o advogado da parte 

requerente fora para indicar o endereço da autora (ID n° 15564072), 

informação requerida pelo Instituto requerido, ao fundamento que em seus 

cadastros, o endereço da requerente consta em Coxim/MS (ID n° 

10596503), sendo o pedido renovado, por meio do Ofício 61/2017 (ID n° 

10530060). A autora manifestou-se no evento de ID n° 15693886, 

contudo, não foram prestadas as informações solicitadas pela parte 

requerida. Pois bem. O estatuto processualista traz como regra basilar das 

relações processuais, o princípio da cooperação, em que determina o 

dever das partes de colaborarem para a célere resolução do litígio, ou 

seja, trata-se de um dever/direito dos sujeitos do processo, nos termos 

dos arts. 5º e 6º do CPC. Isso posto, intime-se a parte autora, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos, comprovante de endereço 

em seu nome, visando a comprovação de domicílio nesta Comarca, sob 

pena de revogação da liminar concedida, eis que o endereço indicado na 

exordial resta incompleto, ao contrário do informado na manifestação de ID 

n° 15693886. Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102260 Nr: 22564-64.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VANDERLEI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ZAVODINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Saem as 

partes intimadas a apresentarem suas alegações finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo autor. Após, conclusos 

para sentença. Cumpra-se, às providências necessárias. Nada mais 

havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97946 Nr: 4316-50.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 357 de 824



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS SANTOS 

RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$270,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119772 Nr: 431-57.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANESSA RODRIGUES HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando que a requerente não fora intimada pessoalmente, mesmo 

com a indicação do endereço correto no mandado de intimação (pp. 

95/96), presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos 

autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Assim, em razão 

do não comparecimento no presente ato, constata-se a confissão ficta da 

parte requerente, nos termos do art. 385, § 1°, do CPC. Contudo, por ser 

relativa, será analisada em conjunto com as demais provas carreadas aos 

autos, quando da prolação da sentença. II – Mantenha-se os autos 

conclusos para sentença. III - Saem os presentes intimados. Nada mais 

havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99237 Nr: 5379-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC CONSTRUTORA LTDA - ME, REINALDO RODRIGUES 

DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Vistos.

Em atenção ao pedido de p. 75 e certidão de p.77, determino:

I- Renove-se a expedição de ofício ao CRI desta Comarca, via malote 

digital, para que proceda com a baixa da averbação premonitória 

registrada na matrícula n° 4.002, relacionada ao presente feito, conforme 

documento acostado à p. 76.

II - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107459 Nr: 2563-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MARTINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT, MARIA CECILIA 

PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para 

DECLARAR QUITADO o titulo exequendo e CONDENAR o embargado ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, incidente a partir 

desta data, extinguindo de consequência a execução em apenso de n. 

2621-61.2014.811.0045, Cod. 95874, por ausência de condições da 

ação.Em razão da sucumbência, considerando que o embargante decaiu 

em parte mínima do pedido, condeno o embargado ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários do advogado do embargado no 

percentual 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e extraia-se cópia desta sentença, juntando-as aos 

autos da execução em apenso, para sua extinção.Após intimem-se as 

partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003918-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZILDA DA MATTA (AUTOR(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003918-47.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por 

EZILDA DA MATTA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela 

no sentido de compelir o requerido ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, que foi cessado administrativamente. 

Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois 

bem. Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de 

seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 

8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido 

benefício previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes 

requisitos legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) 

período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 

25, I), salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade 

para o exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurada do restou suficientemente demonstrada, pela CNIS, anexado à 

inicial (ID n.º 15480127 e 15480128), eis que comprova existência de 

contribuições em número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 

8.213/91. No tocante ao requisito da incapacidade laboral, a requerente 

apresentou exames, relatórios, bem como laudo médico recente 

evidenciando que é portadora da seguinte enfermidade: (ID N.º 15480116). 

CID 10 M75.1: Síndrome do manguito rotador; CID 10 M75.4: Síndrome de 

colisão do ombro; Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram 

o comprometimento da capacidade laboral da requerente, por estar em 

acompanhamento médico, por tempo indeterminado. Impende registrar, 

ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
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do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença à EZILDA DA MATTA DA SILVA, NB 

62442679713 (ID n° 15480115), devendo ser mantido pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). Findado o prazo de 

manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003073-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE BORGES KOCHHANN (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003073-49.2017.8.11.0045 AUTOR: JULIETE 

BORGES KOCHHANN RÉUS: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER. VISTOS. Verifica-se dos autos, em atendimento à 

decisão de ID n° 9906757, que a parte autora se manifestou no evento de 

ID n° 13198837, promovendo a adequação do pedido ao rito processual 

adequado, qualificação completa do requerente, formulou pedido certo e 

determinado atribuindo valor à causa, bem como apresentou comprovante 

de pagamento das custas processuais (ID n° 13198913). Isso posto, 

recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum. 

Defiro o pedido de regularização litisconsorcial requerida, para inclusão 

dos sócios da empresa requerida no polo passivo da demanda, conforme 

indicado na petição de ID n° 13198869. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003189-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

MABIA RODRIGUES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003189-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA 

RODRIGUES SOARES DA SILVA REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZER, 

CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL VISTOS. 

Verifica-se dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9907304, que a 

parte autora se manifestou no evento de ID n° 13187659, promovendo a 

adequação do pedido ao rito processual adequado, qualificação completa 

da requerente, formulou pedido certo e determinado atribuindo valor à 

causa (ID n° 13187680), bem como apresentou documentos objetivando a 

comprovação da hipossuficiência alegada. Isso posto, recebo a presente 

liquidação de sentença pelo procedimento comum. Defiro o pedido de 

regularização litisconsorcial requerida, para inclusão dos sócios da 

empresa requerida no polo passivo da demanda, conforme indicado na 

petição de ID n° 13187680. Diante da alegada hipossuficiência, bem como 

pela apresentação de cópia da CTPS e declaração de desemprego 

juntados no evento de ID n° 13187991, defiro a gratuidade da justiça à 

parte autora, nos termos do art. 98 do CPC. Proceda a Sra. Gestora, a 

regularização dos registros de distribuição do processo, retificando a 

natureza da demanda, visto que, trata-se de ação de liquidação de 

sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC), incluindo os 

sócios da empresa requerida no polo passivo da lide. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, deverão os 

requeridos apresentarem todos os documentos existentes em seu 

cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que existindo a 

possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela 

audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer momento, 

nada impedindo a sua realização durante o processamento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003277-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

LOURDES TOMAZINI (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N° 1003277-93.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA VISTOS. Verifica-se dos autos, que em atendimento à decisão 

de ID n° 9918511, a parte autora se manifestou no evento de ID n° 

10109343 promovendo a adequação do pedido ao rito processual 

adequado, bem como indicou a qualificação completa da requerente. Pois 

bem. De início cumpre ressaltar que a presente não possui natureza 

coletiva, tampouco, se aplica ao caso a pretendida isenção prevista no art. 

18 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), visto que o cumprimento 

individual de sentença não se confunde com a propositura da ação civil 

pública, cujo autor é entidade diversa. Com relação à matéria, colha-se 

julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 

DA LEI N.º 7.347/85. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA RESTRITA AO 

PROCESSO COGNITIVO. 1. A regra inserta no art. 18 da Lei n.º 7.347/85 – 

"Nas ações de que trata esta Lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogado, custas e despesas processuais" –, é aplicável 

apenas no processo de conhecimento, sendo descabida sua incidência 

sobre o processo de execução, que é regido pelas regras contidas no 

Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e 

desprovido. (REsp n.º 358.902/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

18/04/2006). Ademais, a execução individual de sentença coletiva deverá 

tramitar pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), na forma de 

processo autônomo e não como mera fase processual da ação coletiva, 

sendo, portanto, necessário o recolhimento das custas/despesas 

processuais. Contudo, diante da alegada hipossuficiência, bem como se 

tratar de beneficiária da previdência social, percebendo valor de 01 (um) 

salário mínimo, conforme documento de ID nº 9637466, defiro a gratuidade 

da justiça à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC. De tal forma, 

recebo a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum. 

Proceda a Sra. Gestora, a regularização dos registros de distribuição do 

processo, retificando a natureza da demanda, visto que, trata-se de ação 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II do CPC). 

Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC). No mesmo prazo da defesa, 

deverão os requeridos apresentarem todos os documentos existentes em 

seu cadastro relacionados à parte autora. Além disso, destaco que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, esta poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 08 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003165-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003165-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE NETO REQUERIDOS: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. 

Verifica-se dos autos, que em atendimento à decisão de ID n° 9907089, a 

parte autora se manifestou no evento de ID n° 13231217, promovendo a 

emenda da inicial, prestando as informações requisitadas, e ainda, no 

evento de ID n° 13348975, juntou procuração com outorga de poderes à 

causídica subscritora. Inicialmente, necessário destacar, os termos item 

“B.8” do dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 

n° 0800224-44.2013.8.01.0001, vejamos: “B.8) considerando que a 

presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, 

B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença, que 

poderá ser proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio.” 

(grifei) Nesse sentido, em se tratando de Ação de Liquidação de sentença 

de ação coletiva, esta deve ser ajuizada no foro do domicílio do autor, 

independentemente de onde tenha sido o título (sentença) originado, eis 

que se trata de ação coletiva. Por oportuno, corrobora para esse 

entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL 

NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DAQUELE DO PROCESSO DE 

CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o 

rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a 

execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva 

pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp 

1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 

12.12.2011). 2. A execução individual de sentença condenatória proferida 

no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 

575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar 

a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o 

processamento e julgamento das execuções individuais desse título 

judicial. 3. Obrigar os beneficiados pela sentença coletiva a liquidá-la e a 

executá-la no foro em que a ação coletiva foi julgada implica inviabilização 

da tutela dos direitos individuais. 4. No mesmo sentido: AgRg na Rcl 

10.318/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 

29.4.2013; CC 96.682/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira 

Seção, DJe 23.3.2010; REsp 1.122.292/GO, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no REsp 1.316.504/SP, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.098.242/GO, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2010 5. Agravo 

Regimental não provido.” (STJ – Edcl no CC: 131618 DF 2013/0399075-0, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 

– PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014). Negritei. Pois 

bem. Nota-se dos documentos apresentados no bojo dos autos, que o 

requerente informa seu domicílio em Tangará da Serra/MT (ID n° 13231344 

e 13231314), ora em Tapurah/MT (ID n° 13348975), denotando-se que não 

têm nenhum vínculo de domicílio neste Município, assim, mister se faz a 

análise jurídica sobre a matéria ventilada. Inobstante aparentemente trate a 

hipótese de competência relativa, que obstaria que o Juiz de ofício 

reconhecesse sua incompetência, o caso comporta outra ponderação. É 

que ainda que a parte possa deliberar sobre a escolha do foro, deve 

fazê-lo em atenção a alguma utilidade para a causa, ou seja, quando a lei 

lhe faculta escolher o foro, exige a lei que a opção tenha uma razão de 

ser. Significa que a parte, embora tenha alguma discricionariedade na 

escolha do foro em certos casos, não pode escolhê-lo de forma arbitrária, 

exigindo-se que exista um mínimo de vinculação entre o foro escolhido e a 

causa deduzida (ex: o local do fato, o foro do cumprimento da obrigação, 

do domicílio do autor, etc). Deste modo, sendo certo que a parte requerida 

não possui sede nesta Comarca, também certo que o requerente aqui não 

reside e, que o juízo prolator da sentença de conhecimento da ACP n° 

0800224-44.2013.8.01.0001 não é esse, se impõe entender que o Juízo 

por onde deve tramitar esse feito, deve ser no foro do domicílio do 

consumidor, no foro eleição patente não se tratar de relação de consumo, 

ou domicílio da ré, que nesse caso coincidem. In casu, domiciliado o autor 

em Tangará da Serra/MT, eis que repetida vezes fora informado o 

seguinte endereço: "Rua Paiaguás, n° 1260-W, Vila Araputanga, CEP: 

78.300-000", porém, ajuizou ação nessa Comarca, contra a requerida que 

tem sede na comarca do Vitória/ES, com eleição de foro, o domicílio da 

parte requerida para dirimir quaisquer dúvidas acerca do contrato (ID n° 

13231451). Assim, tem-se por injustificável a distribuição do feito a esse 

juízo, pois nos mesmos moldes da ratio decidendi e dos precedentes 

citados, o requerente escolheu aleatoriamente o foro onde irá ajuizar a 

demanda, o que é injustificável, podendo apenas optar pelo foro de seu 

domicílio ou do domicílio do réu, divergindo das regras estabelecidas no 

CPC em vigor e jurisprudência atual do ordenamento jurídico. O 

entendimento harmônico no STJ é que não cabe ao autor consumidor, a 

escolha aleatória de foro que não seja nem o do seu domicílio, nem o do 

réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação, 

embora inaplicável ao presente caso, eis que menciona-se apenas a título 

de ponderação da ratio decidendi, vejamos: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS 

MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS 

APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, 

SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO 

CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO 

DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE.1. Verificada a presença de 

contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos 
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embargos de declaração a fim de extirpar o vício.2. Segundo entendimento 

desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência 

pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no 

art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.3. Se a 

autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a 

escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma 

protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por 

demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa 

plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do 

consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de 

cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com 

efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a 

Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de 

Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. EDcl no AgRg 

nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

08/02/2012, DJe 20/04/2012. Há de se mencionar que também, que resta 

violado o princípio do Juiz Natural, eis que, pelo princípio em destaque, as 

causas deverão ser apreciadas e julgadas por Juízos indicados mediante 

critérios abstratos e genéricos. Sem juiz natural não há função 

jurisdicional possível. O que se busca com o princípio em foco é que a 

fixação do Juízo competente considere as regras constitucionais (art. 5.º, 

XXXVII e LII, da CF), a fim de que se afaste o arbítrio na escolha do Juízo 

em casos específicos, como se pretende no presente caso. Os 

documentos de ID n° 13231344 e 13231314 e 13348975 comprovam que o 

endereço do requerente não se encontra nessa urbe. De outro lado a 

parte requerida possui sede em Vitória/ES. Então, permitir que a presente 

demanda tramite aqui, sem que exista um mínimo de vinculação entre o 

foro escolhido e a causa deduzida, geraria, como tem ocorrido, o acúmulo 

de ações dessa natureza e o consequente excesso de prazo na 

tramitação das mesmas. Isso posto, não sendo esta comarca domicílio do 

requerente, tampouco dos réus, incompetente se torna este Juízo para 

processar e julgar a presente ação. Após certificado o transcurso do 

prazo para interpor recurso, remetam-se os presentes autos à Comarca 

de Tangará da Serra/MT. Intimem-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002985-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

CLECIO NICOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N° 1002985-11.2017.8.11.0045 LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA VISTOS. Verifica-se dos autos, que em atendimento à decisão 

de ID n° 12816152, a parte autora se manifestou no evento de ID n° 

13314808, apresentando os comprovantes de recolhimento das custas 

judiciais. Isso posto, recebo a presente liquidação de sentença pelo 

procedimento comum. Proceda a Sra. Gestora, a regularização dos 

registros de distribuição do processo, retificando a natureza da demanda, 

visto que, trata-se de ação de liquidação de sentença pelo procedimento 

comum (art. 509, II do CPC). Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC). 

No mesmo prazo da defesa, deverá a requerida apresentar todos os 

documentos existentes em seu cadastro relacionados à parte autora. 

Além disso, destaco que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, esta 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 

2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003176-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

LUIZ MACHADO DAMASIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003176-56.2017.8.11.0045 AUTOR: LUIZ 

MACHADO DAMASIO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A. VISTOS. 

Verifica-se dos autos, em atendimento à decisão de ID n° 9907195, que a 

parte autora se manifestou no evento de ID n° 13199364, promovendo a 

adequação do pedido ao rito processual adequado, qualificação completa 

do requerente, formulou pedido certo e determinado atribuindo valor à 

causa. O requerente pugna pela concessão da gratuidade de justiça, 

contudo, não apresentou documentos hábeis para a comprovação da 

hipossuficiência alegada. Pois bem. No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, segundo o atual Código de Processo Civil, o benefício da 

Justiça Gratuita pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei (art. 

98, do CPC). Tal pleito pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso (art. 99, CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é 

passível de indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido 

contrário à alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse 

sentido, deve ser ressaltado que o simples deferimento do pedido de 

Justiça gratuita sem a real comprovação de sua necessidade pode dar 

azo para aventura judicial, já que em caso de não procedência do pedido a 

parte não terá nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra 

sucumbência. Sobre o assunto, vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes).” “AÇÃO 

ORDINÁRIA - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

DO BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência 

judiciária se a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. 

(TJ/MG, Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : 

Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado 

em 1 de Agosto de 2013; Relator: Fernando Caldeira Brant).” In casu, 

determinada a intimação da parte para juntar cópia de suas últimas 

declarações de imposto de renda e/ou outro documento hábil a 

comprovação de seus rendimentos, apresentou declaração de 

desemprego (ID n° 13199701), desacompanhada da cópia da CTPS, não 

sendo possível verificar através de tal documento se o requerente não 

aufere renda de outras fontes, para assim, justificar o benefício pleiteado. 

Importante pontuar, que a própria Constituição Federal estabelece que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso” (art. 5º, LXXIV, da CF), devendo 

ficar registrado que, no caso dos autos, as provas armazenadas não 

indicam ser o requerente pobre na forma da lei, sem condições de arcar 

com as despesas necessárias à movimentação da máquina judiciária. Com 

essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária 

gratuita, por não vislumbrar a necessidade do autor, forte nos documentos 

que instruem a inicial. Posto isso, determino a intimação da requerente 

para recolher as custas judiciais do feito, no prazo de 20 (vinte) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Com a juntada das custas e taxas 

judiciárias torne-me os autos conclusos para verificação dos requisitos 

para o recebimento da demanda. Decorrido o prazo sem que o autor 

efetue o pagamento das custas, certifique-se, após, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 10 de outubro de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003962-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DA COSTA CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO SILVA MOTOS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (RÉU)
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Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003962-66.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO REQUERENTE: ELIEZER DA COSTA CASTRO REQUERIDA: 

CICLO SILVA MOTOS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME. VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por 

ELIEZER DA COSTA DE CASTRO em desfavor de CICLO SILVA MOTOS 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME. Alega a parte autora que fez 

compras na empresa requerida, contudo a empresa encerrou suas 

atividades, não conseguindo quitar o débito. Discorre que, seu nome 

consta escrito nos órgãos de proteção ao crédito desde 06 de outubro de 

2014. Assim, requer a consignação do pagamento, para que possa 

realizar a quitação do débito e ter seu nome retirado dos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial juntou documentos. É o breve relato. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, tendo as 

partes acima qualificadas. A tutela provisória, tanto de urgência quanto de 

evidência que vem descrita no art. 300 do Código de Processo Civil, 

permite que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, 

aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo. No caso dos 

autos, verifico a presença de ambos os requisitos exigidos, probabilidade 

do direito, encontra-se traduzida nos autos pelo documento de ID n.º 

15517666, onde demonstra que o nome do autor foi levado a protesto, 

pela dívida que pretende, por esta via judicial, efetuar o pagamento. O 

autor tem o direito de pagar em Juízo as dívidas levada a protesto, já que 

não conseguiu localizar o requerido para a extinção da obrigação. O 

segundo requisito para a concessão da antecipação de tutela, no caso, o 

perigo de dano, encontra-se nos efeitos nefastos que a inadimplência do 

débito está acarretando ao autor em sua vida pessoal. Diante disso, 

verifico a presença da fumaça do bom direito, consistente no direito do 

autor buscar sua pretensão, em ação própria, objetivando o pagamento da 

dívida. E nesse mesmo raciocínio o Tribunal de Justiça tem julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

- PROTESTO DE TÍTULO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PROTESTADO - 

CAUÇÃO IDÔNEA - REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES - RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela de sustação dos efeitos de título protestado, 

se presentes os requisitos autorizadores da medida. Se pendente 

discussão judicial sobre a dívida ou o seu valor, a parte deposita o valor 

do título protestado em ação consignatória e ainda presta caução na 

origem, resta indevida a inscrição do nome do devedor em órgãos de 

proteção ao crédito. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 112774/2008 - CLASSE CNJ - 202 – COMARCA 

CAPITAL - DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR). Posto isto, 

presentes os pressupostos necessários para concessão da liminar, que 

são o fumus boni iuris pela documentação que instrui o pedido, os quais 

tenho como verossímeis, estando também evidenciado o periculum in 

mora, face os prejuízo que o protesto acarreta a vida do autor. Defiro a 

consignação requerida na petição inicial, cujo valor deverá ser depositado 

na Conta de Depósito Judicial, em 05 (cinco) dias. INTIME-SE o autor para 

efetuar o depósito. Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com o fim de 

determinar a retirada do nome do requerente do cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA, após comprovado o depósito em conta judicial do valor 

devido, conforme documento de ID n.º 15517666, referente ao protesto 

junto à requerida. Feito o depósito, oficie-se ao SPC/SERASA para que 

cumpra a liminar acima concedida retirando imediatamente o nome do 

requerente do cadastro de inadimplentes, até ulterior determinação deste 

Juízo. Após, cite-se a requerida no endereço constante da pesquisa em 

anexo, Id. n. 15876930, para levantar a importância depositada ou 

oferecer contestação, no prazo legal. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita. Cumpra-se, expedindo o que necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001202-81.2017.8.11.0045 AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: CESAR HENRIQUE 

SOUZA BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) 

VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, tendo as partes acima indicadas. As partes, conforme 

petição juntada ao ID N.º 10373677, a parte requerida informa o integral 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes de ID N.º 10062443, 

requerendo a sua homologação e consequente extinção da presente 

ação. Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, 

assistidas de seus respectivos advogados, os quais possuem poderes 

para transigir, conforme procurações encartadas nos ID’s N.º 10014450, 

9863350 e 5898990, a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente 

acordo havido entre as partes no ID N.º 10062443 e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença. Sem 

custas, em razão da gratuidade de justiça. As partes desistiram do prazo 

recursal, assim certifique-se o transito em julgado e cumprida as 

determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028770-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ELIEZER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1028770-84.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIEZER DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, tendo as partes acima qualificadas. Em petição de ID N.º 

12152297, o autor informa não ter mais interesse na continuação do 

processo, com concordância dos requeridos (ID N.º 12830805). Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela 

requerida, com a citação dos requeridos, via de consequência, JULGO 

EXTINTO sem resolução do mérito o presente processo com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custa, em razão da gratuidade de 

justiça. Transitada em julgado da sentença, após, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002393-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANIS ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN (ADVOGADO(A))

BARBARA LUIZA BERTOLDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002393-64.2017.8.11.0045 AÇÃO DE ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA REQUERENTE: NOVANIS ANIMAL LTDA. REQUERIDO: 

BARBARA LUIZA BERTOLDI VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA, tendo as partes acima indicadas. As partes, conforme 

petição juntada ao ID N.º 12631251, a parte requerente informa o integral 

cumprimento do acordo entabulado entre as partes de ID N.º 10652113, 

requerendo a sua homologação e consequente extinção da presente 

ação. Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, 

assistidas de seus respectivos advogados, os quais possuem poderes 

para transigir, conforme procurações encartadas nos ID’s N.º 8680281, 

10420440 e 10724337, a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 362 de 824



HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente 

acordo havido entre as partes no ID N.º 10652113 e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença. Custas já 

pagas, conforme ID N.º 8764159 e 8764207. Não há restrições judiciais, 

tão pouco baixas de protestos a serem efetuadas no presente feito. 

Transitada em julgado e cumprida as determinações acima, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26427 Nr: 867-35.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Ciriaco de Armelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Mendes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TARCÍSIO 

CARDOSO TONHÁ, para devolução dos autos nº 867-35.2009.811.0021, 

Protocolo 26427, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000567-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXEQUENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUAINCO AGRO PECUARIA LTDA (EXECUTADO)

GASPARINA PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de sua Procuradoria 

Jurídica, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

juntada sob o Id de nº 15622552 nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000498-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

MARCONNI PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

GILMAR PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARLOS DE FREITAS (RÉU)

AGROPECUARIA SAO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora do 

despacho prolatada nos autos - ID nº 15778109 para no prazo de 30 dias 

para indicar o novo endereço do réu.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001425-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ANDREA FELICI VIOTTO (ADVOGADO(A))

FLAVIO FURTADO DE ANDRADE (DEPRECANTE)

PAULA PILOTO SANTOS MILANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAMEDI MUSSI FILHO (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar acerca da proposta de honorários periciais de ID nº 15760471 

ficando ciente que, caso este Juízo não seja atendido até no prazo de 30 

(trinta) dias, a presente será devolvida sem cumprimento, conforme 

determina o Capítulo 2.7.5 da CNGC deste Estado

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001341-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GILBERT DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu representante processual, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação a ser expedido, cuja 

guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça deste 

Estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item 

Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu 

recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

REGINA CELIA FERNANDES EVANGELISTA (AUTOR(A))

SIDNEI SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SEBASTIAO LEITE DE MORAIS (AUTOR(A))

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SINEIA XAVIER (AUTOR(A))

OMIR CESAR PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

NAITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

OZENIR GONCALVES DE FREITAS MOURA (AUTOR(A))

OSSERIA FOGACA DE SOUZA MOTA (AUTOR(A))

PAULINO TENORIO LEITE (AUTOR(A))

PEDRO CAITANO BRITO (AUTOR(A))

MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO (AUTOR(A))

MARIA LUCIA ARAUJO GALDINO (AUTOR(A))

MARIA IVANILDES BEZERRA DE ABREU (AUTOR(A))

MILZA ROSA SENA (AUTOR(A))

MARIA ELOIDES SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA GERLANDIA RODRIGUES MENDES (AUTOR(A))

LUCIMAR CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

VANESSA PEREIRA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

MANOEL JUVENTINO ROSA (AUTOR(A))

MANOEL MESSIAS ALVES (AUTOR(A))

MARIA CARDOSO BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO desta 

demanda, por meio de suas advogadas habilitadas, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queiram, apresentem nos autos as suas 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, juntado sob o Id de nº 

15460656, vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES (ADVOGADO(A))

CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA GUARATO - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu representante processual, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da diligência do(a) 
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Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de intimação a ser expedido, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça deste Estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu recolhimento, 

com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000802-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS MOREIRA CASTRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO desta 

demanda, por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de 

Justiça juntada sob o Id de nº 15759643 destes autos, que segue 

vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

ARQUIMEDES SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

BELIZE BEZERRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO JERONIMO DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALESSANDRA PEREIRA NOVAIS (AUTOR(A))

ANTONIO JOSE SOUSA AGUIAR (AUTOR(A))

VANESSA PEREIRA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

CLEONICE DE FATIMA GOMES (AUTOR(A))

CREOSIMAR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

DIANA DA SILVA GAMA (AUTOR(A))

DIANA SARAIVA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO desta 

demanda, por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, juntado sob o Id nº 15459441, que segue vinculado à 

presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000954-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO desta 

demanda, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, conforme 

preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a contestação 

apresentada nos autos, que segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001129-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IOLANDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

VANESSA PEREIRA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

ISABELLA GOMES DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

GLAUCIA DA FONSECA JESUS (AUTOR(A))

JORGE ANTONIO RAMOS (AUTOR(A))

JOAO TENORIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

INACIO TENORIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOZELIA ALVES NAVA (AUTOR(A))

GERALDO MARTINS RAMOS (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE (AUTOR(A))

ISMAEL BATISTA MARCILIO (AUTOR(A))

IVALDETE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

JOSE SARAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO desta 

demanda, por meio de seu advogado habilitado, para que, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos, que segue vinculado à presente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 1804-35.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337, Thanya Alves Martins - 

OAB:OAB/GO 14996-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes aos atos a 

serem praticados, penhora e avaliação, conforme peticionado à fl. 63, 

devendo ser colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do 

pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38187 Nr: 2789-43.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Economia Comércio e Indústria Ltda., 

Arno Jacó Kreutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWK CONSTRUÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 

93 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 115674 Nr: 5940-41.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MATOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso 

de prazo de fl. 52 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1030292 Nr: 1895-23.2018.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Comercial Bonet Ltda - EPP, Victor 

Marques Bonet, Victor Bonet Lloret

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186, Thiago de Siqueira Coscia - 

OAB:262169/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 4330-48.2010.811.0021

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda, 

Robson Moreira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 3027-23.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, diante da certidão da Oficiala de Justiça de fl. 80 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116547 Nr: 6533-70.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada do auto de 

penhora e certidão da Oficiala de Justiça, às fls. 53/55 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 105885 Nr: 166-30.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Wagner Rodrigues 

Santos - OAB:226.132/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito, requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 81 

destes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31931 Nr: 931-11.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirio Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Sardinha da Costa - 

OAB:25366/MT, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos à 1ª Instância, para que, caso queiram, manifestem-se 

com o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101533 Nr: 3119-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Ferreira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Vale Peças, Divino Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, caso queira, com aquilo que entender de direito, 

tendo em vista os Embargos de Declaração opostos pela requerente às 

fls. 108/109 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34370 Nr: 3381-24.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda., Adilmar Sartori, Adilar Sartori, Altair Sartori, 

Lirge Maria Sartori Theotonio, Gustavo Toldo, Rogerio Carvalho do 

Nascimento, Farmer Primabay Defensivos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, Jose Jorge Themer - OAB:94253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 
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por meio de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 14552 Nr: 1496-14.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raimundo Ribeiro da Silva, Olga 

Leite Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Schneider - OAB:5238/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos requerendo medidas úteis em termos de 

prosseguimento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-27.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENO INACIO PETRY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 às 13:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 16:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 14:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIARLES SALES SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 17:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIARLES SALES SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 17:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA FERNANDES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 18:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do 

promovente para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reias e dezesseis centavos), sob pena de inserção da parte promovente 

em protesto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANAIDES ALVES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 às 12:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-27.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI (ADVOGADO(A))

LUCAS QUEIROZ SCHOSSLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 às 13:15 horas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 366 de 824



de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM NEREU CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/11/2018 às 13:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIARLES SALES SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  M E I N B E R G  C E R O Y  P R O C E S S O  n . 

1001408-36.2018.8.11.0021 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: THIARLES SALES SILVA 

Endereço: RUA A1, 116, UNIVERSITARIO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 17:15 de Mato 

Grosso, a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ÁGUA BOA, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 25711 Nr: 232-57.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º25711

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(10/10/2018) este Magistrado estará gozando de folga compensatória, 

redesigno a oralidade para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

15hrs00min(horário oficial do Estado).

Devendo às partes que comparecerem no dia 08/10, saírem pessoalmente 

intimadas a comparecerem na data e hora aprazadas para a 

redesignação.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 04 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32439 Nr: 3115-40.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º32439

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(10/10/2018) este Magistrado estará gozando de folga compensatória, 

redesigno a oralidade para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

14hrs00min(horário oficial do Estado).

Devendo às partes que comparecerem no dia 08/10, saírem pessoalmente 

intimadas a comparecerem na data e hora aprazadas para a 

redesignação.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 04 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 1586-44.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO 

- OAB:18.574-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º58882

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(10/10/2018) este Magistrado estará gozando de folga compensatória, 

redesigno a oralidade para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

13hrs00min(horário oficial do Estado).

Devendo às partes que comparecerem no dia 08/10, saírem pessoalmente 

intimadas a comparecerem na data e hora aprazadas para a 

redesignação.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 04 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66805 Nr: 2640-11.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON GONÇALVES PROCÓPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JUNIOR MARIANO DA 

SILVA - OAB:MT 24893/O, JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO FILHO - 

OAB:344500/SP

 Código: 66805

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu Adenilton Gonçalves Procópio 

(Ref.107), foi arguida preliminar baseada na rejeição da Denúncia com o 

argumento de que o Réu não deveria ter sido considerado autor, constato 

que tal arguição adentra o mérito, sendo assim, esta será analisada no 

momento adequado. Com isso, feito os registros, verifico que não 

encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29/10/2018, às 13h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 05 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74986 Nr: 3420-14.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIRCE NEPOMUCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 30 (trinta) dias apresente as contrarrazões recursais.

 2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do NCPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências do item 2.3.20 

da CNGC/MT, REMETAM-SE os autos ao e. TRF da 1ª Região (§ 3º, art. 

109, CF/88), procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, 

grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 9 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 1315-98.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para tomar ciência das informações juntadas à 

ref.: 67.

 Estephane Forte

Estagiária - matr.: 34960

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79972 Nr: 1212-23.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSJANE SANTANA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1212-23.2017.811.0020 (cód. 79972).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a) Deusjane Santana da Rocha, o Dr. 

Abigailton Rosa de Oliveira Junior – OAB/MT 23.679-O, arbitrando, para 

tanto, considerando o momento processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito 

mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado de 

Mato Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado para apresentar defesa 

preliminar.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE FARIAS 

MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-30.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE ALMEIDA DELMOND (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010120-30.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: MARIA RITA DE ALMEIDA 

DELMOND EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. 2. A parte executada demonstrou conforme petição de 

ID Num. 15087043 o pagamento da condenação de forma integral, 

consoante calculo realizado ID Num. 14868313. 3. Desta feita, entendo que 

o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 15087043, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

e x e c u ç ã o .  5 .  E x p e ç a - s e  c o m p e t e n t e  a l v a r á  p a r a 

transferência/levantamento dos valores já depositados, a conta da parte 

autora, conforme indicado na petição de ID Num. 13564128. 6. Sem custas 

e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-30.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE ALMEIDA DELMOND (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar, caso queira, nos termos do 

Art. 1º do Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-64.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EXAYNE SANTOS MOURAO (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000016-64.2018.8.11.0020. REQUERENTE: EXAYNE SANTOS MOURAO 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS, A parte autora alega a ocorrência de 

cobranças indevidas decorrente de um serviço contratado, porém não 

prestado. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte reclamante ao expor os fatos, apesar 

de informar a datas das cobranças indevidas o faz de forma superficial, 

pois não há prova das cobranças, mas sim, faturamento inferior ao 

apontado. Dessa forma, diante da insuficiência probatória do alegado pela 

parte autora, impossível dar outro caminho a demanda que não seja a 

improcedência. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-89.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PLINIO CARNEIRO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000327-89.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1. Considerando o Aviso 37/2018 e tendo em 

vista que o fato gerador da obrigação foi constituído após 20/06/2016 

(crédito extraconcursal), o processo deve prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou 

embargos, deverá o Juízo expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, 

qual seja, 7ª Vara Empresarial da Capital, comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito. 2. Assim sendo, INTIME-SE o executado para, 

querendo, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios autos, 

sua impugnação, conforme determinação expressa do art. 525 do CPC. 3. 

Após, CERTIFIQUE-SE acerca da conduta adotada pelo executado e 

proceda à conclusão. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA nº. 20/2018

O Doutor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Senhor João Pedro Teodoro de Oliveira, matrícula nº. 24.743, 

portador do RG nº. 001175303 SSP/MS, inscrito no CPF nº. 

000.192.791-40, no cargo de ASSESSOR DE GABINETE II - Símbolo 

PDA-CNE-VII, do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do 

Bugres, a partir da assinatura do Termo de Posse e E xercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Barra do Bugres-MT, 8 de outubro de 2018

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA nº. 21/2018

O Doutor João Filho de Almeida Portela , Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 NOMEAR o Senhor Douglas Henrique Sertão de Souza, matrícula nº. 

28.840, portador do RG nº. 231.9269-0 SSP/M T, inscrito no CPF nº. 

042.138.351-89, no cargo de ASSESSOR DE GABINETE I - Símbolo 

PDA-CNE-VII, do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do 

Bugres, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Barra do Bugres-MT, 8 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela
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 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136212 Nr: 2280-10.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 15:15 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136426 Nr: 2419-59.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136454 Nr: 2434-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 15:40 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136238 Nr: 2290-54.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136243 Nr: 2293-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 16:15 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136278 Nr: 2312-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 14:40 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136269 Nr: 2307-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47792 Nr: 3955-86.2010.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR TIAGO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.616, 28 ( mil seiscentos e dezesseis e vinte e oito centavos), a que ficou 

condenado nos termos da r. sentença prolatada nestes autos. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 808,14 ( oitocentos e oito reais e 

quatorze centavos), para fins de taxa e R$ 808,14 ( oitocentos e oito reais 

e quatorze centavos), para fins de custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link, “ EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

–PRIMEIRA INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou 

Remanescente), preencher os campos com o numero único do processo , 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preenche

r o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108005 Nr: 544-25.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por JOSÉ 

RAIMUNDO DOS SANTOS, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS.O executado apresentou a planilha de cálculos às fls. 

72/74.Intimado o exequente manifestou-se à fl. 75, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo executado, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV. É, em síntese, o 

relatório. DECIDO.Sendo assim, ante a concordância expressa do 

exequente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, os cálculos apresentados pelo executado às fls. 73 dos 

autos.CONDENO a parte impugnada/exequente (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125705 Nr: 4034-21.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por ELIZETE SOUZA DIAS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Analisando detidamente o presente caderno processual, não identifico 

nenhuma hipótese de extinção do processo (artigo 354, CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, CPC). Portanto, o processo está 

em ordem, devendo o feito prosseguir regularmente.

 Não havendo questões processuais pendentes, dou por saneado o feito.

 Em atenção ao contido na petição inicial (fls. 05/14) e na contestação (fls. 

48/59), fixo como controvertido o seguinte ponto: a qualidade de segurada 

especial da Previdência Social da Autora, o requisito etário e a carência 

exigida para a concessão do benefício.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a realização de prova testemunhal. 

A parte deverá promover a intimação de suas testemunhas (art. 455 do 

CPC), ou conduzi-las à audiência na data e hora designada 

independentemente de intimação.

 PARA TANTO, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

PARA O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17h00m.

 Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138946 Nr: 3877-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/MT, BEATRYS CASTANHEIRA - OAB:22.874-MT, KAMILLA 

NAISER LIMA - OAB:22521/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ausente os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência.CITE-SE a Autarquia ré por todo o conteúdo da inicial, para 

que, querendo, ofereça a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, 

em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, fazendo 

constar no mandado de que não havendo contestação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos 

moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses 

do artigo 345, do Código de Processo Civil. Havendo contestação e 

alegação de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código 

de Processo Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, 

conclusos para deliberação. INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 10 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 143717 Nr: 7109-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA NORBERTO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
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formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 10 

de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117249 Nr: 6141-72.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENAME WOLQUIND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos do artigo 319 e 320 do 

Código de Processo Civil.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres - MT, 10 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104222 Nr: 4273-93.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 100/109, celebrado nestes autos de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO promovida por MANOEL DA NEVES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que sejam 

aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo com o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86656 Nr: 2462-69.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIA JESUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).ATENTE-SE a secretaria 

para os valores apresentados na planilha de folhas 177, para expedição 

do RPV.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44850 Nr: 1069-17.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONARIO PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da petição da Autarquia requerida de folhas 103/104, nos termos 

do artigo 313, I, § 1º, do CPC, SUSPENDO o processo em decorrência da 

morte da parte autora, até que haja a habilitação dos herdeiros no feito.

 INTIME-SE o exequente para que providencie a HABILITAÇÃO DOS 

HERDEIROS, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, concluso.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132639 Nr: 41-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANI SANSÃO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SANSÃO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIANI SANSÃO MARTINEZ, Cpf: 

35249951104, Rg: 485.321, Filiação: Durval Martinezz Renesto, 

brasileiro(a), casado(a), empresaria. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 56.605,14 (Cinquenta e seis mil e seiscentos e 

cinco reais e quatorze centavos), no prazo de 05, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90555 Nr: 852-32.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADL, FJLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Dezembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143603 Nr: 7044-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA LUCIA DINIZ SOARES 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132395 Nr: 7920-28.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiago Felipe Barbosa da Silva, MCBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CAVALCANTE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Dezembro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141734 Nr: 5994-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MELO DE ANDRADE, VALDINEI MELO DE 

ANDRADE, MARIA APARECIDA MELO DE ANDRADE, Leidiane da Silva 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142613 Nr: 6444-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ANTONIO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAULT DO BRASIL S/A, BURITIS 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82735 Nr: 4462-76.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MATIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127880 Nr: 5302-13.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BATISTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 
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designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115765 Nr: 5240-07.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 26/33, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo juízo, certifique-se e arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80859 Nr: 2499-33.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83573 Nr: 430-91.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47843 Nr: 4004-30.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MAIA BERTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81480 Nr: 3154-05.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITALINA ESPINOSA SAQUETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Cesario da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15.304

 Certifico e dou fé que o recurso de apalação de fls.138/142 é tempestivo, 

e que, por conta disso, intimo a parte requerida a apresentar 

contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90068 Nr: 410-66.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CLEMENTINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela
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 Cod. Proc.: 142361 Nr: 6318-65.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal definitiva em que figura como 

recuperando JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado, condenado 

pela prática do crime previsto no art. 312 c.c art. 71, ambos do CPB, à 

pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em 

regime semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, 

conforme guia de fl. 03.

 II –

Diante do exposto, designa-se audiência admonitória para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 13h20, data única disponível, oportunidade em que 

serão fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime 

semiaberto.

III –

Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e 

efeitos legais, sem prejuízo de futura reanalise em caso de impugnação 

das partes.

Proceda com a intimação do (a) apenado (a) para o pagamento dos 

respectivos dias-multa.

A título de esclarecimento, informa-se que para efetuar o pagamento da 

pena de multa, o (a) apenado (a) poderá acessar a página eletrônica do 

www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão de GRU”, para 

fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao preencher o 

formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser 

observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.

Se houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.

Se o recuperando, devidamente intimado, não efetuar o pagamento, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, com espeque no art. 

51 do CPB.

Intimem-se todos.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143293 Nr: 6902-35.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE BARROS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071 OAB/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 13: 30 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

Vl – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142279 Nr: 6263-17.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANER DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 24.370, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 Nos termos do art. 976, II ( intimar a parte para manifestar-se sobre a 

testemunha não encontrada, e que por ela tenha sido arrolada) da CNGC- 

FORO JUDICIAL, impulsiono estes autos , com a finalidade de abrir vista a 

Defesa do Réu, para no prazo legal, manifestar-se sobre a testemunha 

Luciana de Brito, que não foi localizada para intimação, conforme certidão 

parcialmente negativa de fl. 25.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE BOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500296-36.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILSILENE CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500117-39.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO LUIZ GUEDES (REQUERENTE)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo e 15(quinze) dias Id do documento 15145599" 

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que de direito, para o regular andamento do 

processo.Decorrido o pra, com ou sem manifestação, certifique e faça os 

autos conclusos.Às providências.” O processo está integralmente 
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disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária. substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

JULIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 14482992" Sentença Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e JULGO 

PROCEDENTE O pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar 

para a Requerida o valor de R$ 1.120,98 (um mil, cento e vinte reais e 

noventa e oito centavos), com correção monetária desde a inadimplencia e 

juros a partir da citação, extinguindo o feito com julgamento de mérito.Fica 

revogada eventual decisão antecipatória já proferida.Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 15 

(quinze) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.Publicada 

no sistema PJE.O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária. substituta Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-19.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL ELER DA SILVA (REQUERENTE)

EDER JOSE ALVES (ADVOGADO(A))

TATIANE DA ROCHA BARBOZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & HONORIO DE ASSIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000681-19.2018.8.11.0008 Valor da causa: $29,500.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

LIMINAR]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SANDOVAL ELER DA 

SILVA Endereço: Avenida Tropical, 1384, Maracnã, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 Nome: TATIANE DA ROCHA BARBOZA Endereço: 

Avenida Tropical, 1384, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: PEREIRA & HONORIO DE ASSIS LTDA - 

ME Endereço: RUA 1, 541, - DE 750/751 A 799/800, RESIDENCIAL 

MONTREAL PARK, SINOP - MT - CEP: 78558-141 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 13/11/2018 

Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 10 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-20.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

JURANDIR SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000377-20.2018.8.11.0008 Valor da causa: $26,104.52 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JURANDIR SEBASTIAO DA SILVA Endereço: AVENIDA TROPICAL, 

879, JARDIM PARAGUAI, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, - DE 992/993 A 1210/1211, 

VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 13/11/2018 

Hora: 13:40. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 10 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-32.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANIRA KIISTER PLASTER (INTERESSADO)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000706-32.2018.8.11.0008 Valor da causa: $30,000.00 ESPÉCIE: 

[NULIDADE, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANIRA KIISTER PLASTER Endereço: 

Rua Belo Horizonte, 85, Jd. Alvorada, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO 

Endereço: RUA LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO o 

presente expediente tem por finalidade intimação de Vossa Senhoria, para 

manifestar-se e prestar informações no prazo de 72 horas,conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Diante do exposto, levando 

em conta que a tutela almejada pela autora tem cunho satisfativo, e o que 

orienta o artigo 1.059 do CPC, c/c com o artigo 2º da Lei 8.437/92, 

DETERMINO seja o Requerido INTIMADO para se manifestar e prestar 

informações no prazo de 72 horas sobre a pretensão da autora.Expirado 

o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para decisão Barra do 

Bugres/MT , 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000846-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000846-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000846-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSINALDO PINHEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DENISE (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.
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Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 3922-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Dias de Alencar 

Neto - OAB:14.859, GUILHERME ISAAC SOUZA - OAB:49.589/GO, Jean 

Michel Sanches Piccoli - OAB:15.877, RENAN MACEDO VILELA 

GOMES - OAB:49.848/GO

 Vistos, etc.

AVOCO os presentes autos tendo em vista que na decisão de fls. 397, 

não houve a apreciação do pedido de fl.396.

Ocorre que o Advogado do réu em 06/09/2018 à fl. 388, interpôs o 

recurso de apelação, por não se conformar com a sentença exarada, 

requereu o recebimento em processamento e vistas dos autos para 

apresentar as razões recursais.

 Entretanto na data de 24/09/2018, requereu a remessa do recurso para 

Instância Superior, para ser novamente intimado para apresentação das 

razões de apelação, perante o competente órgão colegiado.

Compulsando os autos verifico a ocorrência da preclusão consumativa e 

do princípio da unicidade recursal.

Sendo assim INDEFIRO o petitório de fl. 396, haja vista que a primeira 

interposição recursal (fl. 388) dá ensejo à ocorrência da preclusão 

consumativa. Ocorre que operada a preclusão consumativa a segunda 

interposição recursal afigura-se inadmissível (fl. 396).

Tendo em vista que o réu não deverá ser prejudicado com a duplicidade 

de pedidos, renove-se o prazo para a defesa técnica apresentar as 

razões recursais.

Após, CUMPRA-SE a secretaria a decisão de fl.397.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 5208-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a Defesa já apresentou suas razões recursais às fls. 

198/209, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que ofereça 

as contrarrazões.

Juntada a devida peça, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94100 Nr: 4244-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 94100

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Designo a audiência de conciliação para o dia 21 de Novembro de 2018, 

às 15h00min, a realizar-se no CEJUSC.

2. Intime-se.

3. Notifique-se a IRMP e a DPE.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67502 Nr: 1469-60.2014.811.0050

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS, JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81315 Nr: 1534-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RICARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, BENEDITO RICARDO DE 

ALMEIDA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39478 Nr: 2831-05.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO GIACOMET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÁRCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, TARCISIO 

MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 556-73.2017.811.0050
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 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB, SCERL-, B&ML-E, MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8.250-B/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 3733-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71006 Nr: 3990-75.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVESTRE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ( . . . ) . V i e r a m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . É  o  r e l a t o 

necessário.Decido.Compulsando os autos com a devida diligência, 

observo que o reeducando encontra-se preso e recolhido no ergástulo da 

Comarca de Várzea Grande/MT (f. 484-486).Ocorre que a despeito do 

requerimento ministerial de f. 487-488, de se registrar que atualmente a 

competência jurisdicional da Execução Penal em relação aos reeducandos 

recolhidos na Cadeia Pública da cidade de Várzea Grande/MT é da Vara 

de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT (2ª Vara Criminal), 

conforme Resolução nº 001/2015-TP.Pois bem, estando o recuperando 

recolhido naquela Comarca, determino a remessa destes autos à Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT para fiscalização da pena 

imposta, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC. Com o 

trânsito em julgado desta decisão, proceda-se às baixas de praxe e 

comunicações de estilo. Oficie-se à Colenda 2ª Câmara Criminal do E. 

TJMT para informar no bojo do agravo em execução nº 64463/2018 sobre 

o teor desta decisão, no intuito de possibilitar, se o caso, a remessa 

daquele recurso diretamente ao r. juízo competente.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98532 Nr: 1360-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIDEIR FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 1360-07.2018.811.0050 (Cód. 98532)

Reeducando: Gideir Francisco da Silva

Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando Gideir Francisco da Silva, condenado à pena 

de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 (cf. guia provisória de f. 02-03).

O cálculo de pena expedido à f. 31 foi homologado por este Juízo às f. 33, 

constando a data de 21/02/2020 para progressão de regime.

Entretanto, veio a lume informação de que o reeducando teve de ser 

transferido para a Cadeia Pública situada na cidade de Várzea Grande/MT 

(f. 37-38).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial requereu o envio destes autos 

ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Várzea Grande/MT 

(f. 40-41).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o reeducando 

encontra-se preso e recolhido no ergástulo da Comarca de Várzea 

Grande/MT (f. 37-38).

Ocorre que a despeito do requerimento ministerial de f. 40-41, de se 

registrar que atualmente a competência jurisdicional da Execução Penal em 

relação aos reeducandos recolhidos na Cadeia Pública da cidade de 

Várzea Grande/MT é da Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Cuiabá/MT (2ª Vara Criminal), conforme Resolução nº 001/2015-TP.

Pois bem, estando o recuperando recolhido naquela Comarca, determino a 

remessa destes autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Cuiabá/MT para fiscalização da pena imposta, em cumprimento ao disposto 

no art. 1.547 da CNGC.

 Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se às baixas de praxe 

e comunicações de estilo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21905 Nr: 2188-23.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SCHIMITH, MARCELINA DE SOUZA 

FERREZ SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, DIEGO ALVES CORRÊA BERNARDI. - OAB:15.735/MT, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls. 176/177, requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102224 Nr: 3103-52.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DIEGO DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473-B/MT

 Autos n° 3103-52.2018.811.0050 (Cód. 102224)

Reeducando: Welliton Diego da Silva Melo

Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de liberdade em que figura como 

reeducando Welliton Diego da Silva Melo, condenada à pena de 06 (seis) 

anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 379 de 824



nº 11.343/2006 (cf. guia provisória de f. 03).

Após a prolação do despacho inicial (f. 70), houve a elaboração do 

cálculo de pena (f. 71).

Intimado, o órgão ministerial apresentou sua irresignação e requereu a 

retificação do cálculo de pena (f. 72), porém inexiste informação quanto à 

intimação da Defesa do reeducando.

Entretanto, o r. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT 

requereu o envio destes autos àquela Comarca (f. 74), comprovando-se a 

informação de que o reeducando encontra-se recolhido em ergástulo 

distinto desta.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem. Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o 

reeducando encontra-se preso e recolhido no ergástulo da Comarca de 

Cáceres/MT (f. 74).

Destarte, estando o recuperando recolhido naquela Comarca, determino a 

remessa destes autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Cáceres/MT para fiscalização da pena imposta, em cumprimento ao 

disposto no art. 1.547 da CNGC.

 Desse modo, eventual análise da impugnação e/ou homologação do 

cálculo de pena expedido à f. 70 ficará a cargo do r. juízo competente.

Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se às baixas de praxe e 

comunicações de estilo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63590 Nr: 1601-54.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIETER FAUSTO RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOTELHO PRADO GOUVEIA 

FERRÃO, JE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31643 Nr: 1698-93.2009.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, 3ª VARA CÍVEL DE 

CAMPINAS/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 1760-36.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FABIO TAVARES 

SANTANA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98879 Nr: 1515-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada SILVANO ALVES, 

através de seus advogados, para que apresente as alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65928 Nr: 45-80.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDREI BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:17.757/MT, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, RODRIGO 

ALBERTASSE SALES - OAB:17.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE TER SIDO 

DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, PARA, NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS MANIFESTAR QUANTO O RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO 

CONCEDIDO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37669 Nr: 1022-77.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCPM, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10.186/MT

 Vistos.

Tendo em vista tratar-se de direito disponível, bem como diante da nítida 

possibilidade de composição amigável por intermédio do magistrado, 

determino a inclusão do presente feito na pauta de audiências da Semana 

Nacional de Conciliação, que se realizará no período de 05 a 09 de 

novembro de 2.018.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta 
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Comarca.

 Intimem-se as partes ressalvando que na oportunidade poderão 

apresentar e discutir termos de eventual acordo satisfazendo, por 

conseguinte, ambas as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2818-98.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BORGES FARIA - 

OAB:3594/RO, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134, MÁRCIO 

HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - OAB:5836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista que não houve bloqueio de valores via Sistema Bacenjud 

conforme extrato de detalhamento de bloqueio às f. 151, não há o que se 

falar em transferencia de valores conforme pleiteado pela parte autora às 

f. 153.

Diante disso, intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze 

dias, indique bens passíveis de penhora em nome do executado.

Em caso de pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Poder 

Judiciário, fica a parte exequente ciente, quando da intimação desta 

decisão, que para prosseguimento do feito com consultas aos órgãos 

conveniados, deverá a parte comprovar quais as diligências 

administrativas foram realizadas para localização de bens penhoráveis, 

sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71960 Nr: 359-89.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES MATIAS, JOSE FUZARI DE 

OLIVEIRA, DAYANE LACERDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 3245-90.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVALDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136039 Nr: 8761-88.2017.811.0051

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: 2.º Serviço Notarial e Registral Nesken, Izilda Alves 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3610

 Desse modo, não conheço dos embargos, eis que não incidem qualquer 

das causas descritas no art. 1.022, do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpridas as formalidades legais e havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se.Cumpra-se.Campo Verde, 05 de 

outubro de 2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito 

Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001651-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE PICCININ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001651-84.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->NOTIFICAÇÃO (1725) 

POLO ATIVO: Nome: MONSANTO DO BRASIL LTDA Endereço: RUA 

MARQUÊS DE OLINDA, 70, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

22251-040 POLO PASSIVO: Nome: ADEMIR JOSE PICCININ Endereço: 

Fazenda Taylor, Rod. BR 070 KM 397, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - 

CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento da guia anexa à presente certidão, em 

caso de concordância com o pedido. CAMPO VERDE, 10 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 381 de 824



localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001979-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAELDA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001979-14.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela (ou de seus efeitos, 

como preferem alguns) específico ou genérico, à semelhança dos pedidos 

cautelares, têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto impossível o deferimento do pedido liminar, de imediata condenação 

da Requerida ao cumprimento das obrigações supostamente contratadas. 

Isso porque o pedido liminar não veio acompanhado de indicação 

suficiente daquele perigo de demora necessário à antecipação da tutela. 

Em outras palavras, pede-se o imediato cumprimento de obrigação 

contratual, em caráter liminar, mas sem especificar, concretamente, qual o 

risco de dano grave que dita medida liminar pretenderia afastar. Ao que 

parece, a pretensão da Requerente é simplesmente a de obter, logo no 

início do processo, o bem da vida que, na regra processual, só ao final 

poderia ser-lhe concedido. No ponto, deve ser relembrado que o exercício 

da jurisdição pressupõe a prática de vários atos processuais. Ainda que 

sejam praticados de forma célere, especialmente se adotado o rito 

sumaríssimo, exigem lapso temporal razoável. Por mais estruturado que 

seja o Poder Judiciário, e por mais afinadas que sejam as leis processuais, 

dificilmente a jurisdição poderia se mostrar tão eficaz quanto os simples 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. Fato é que o autor, 

ainda que tenha efetivamente direito material à pretensão aduzida em juízo, 

ficará sem o bem da vida desejado pelo menos durante o tempo 

necessário ao julgamento definitivo da lide. Tal dano foi denominado por 

Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. Esse 

dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com todos 

os seus atos, não justifica o deferimento de qualquer liminar, seja de que 

natureza for. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os 

processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, 

prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não 

aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (Da Antecipação de Tutela, 

6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Assim, a simples privação do 

direito material alegado pelo autor não é suficiente para o deferimento de 

qualquer medida acautelatória ou antecipatória. Há que ser constatada 

verdadeira situação de risco, capaz de, por si só, prejudicar a eficácia de 

eventual sentença confirmatória da pretensão aduzida pelo autor. 

Verifica-se, então, que a pretensão da Requerente é apenas a de 

receber, desde logo, os efeitos da tutela judicial, sem a demonstração de 

situação de risco grave. Decido. INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação 

de tutela. Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC). Sem 

prejuízo, CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de 

outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

LUIS OTAVIO MATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDERIVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001163-32.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: $64,494.99 ESPÉCIE: [BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: LUIS OTAVIO MATIAS Endereço: 

Fazenda São Luiz, s-n, Finca Faca, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 

78860-000 POLO PASSIVO: Nome: THIAGO PEDERIVA Endereço: Rua 

Maria Artemir Pires, 523, Jardim Campo Verde, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - 

CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, nos termos do Ofício juntado aos autos, COMPROVANDO 

DIRETAMENTE NO JUÍZO DEPRECADO, sob pena de devolução da Carta 

Precatória independentemente de cumprimento. CAMPO VERDE, 10 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001700-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 382 de 824



TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001700-28.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Tendo em vista a justificativa apresentada pelo Requerente, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da Justiça. A toda a evidência, em entendendo 

impertinente a gratuidade, caberá à Requerida buscar a revogação do 

benefício, por meio do expediente processual correspondente. Assim, 

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de 

outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (REQUERIDO)

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000307-68.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão Sentença. 

Vistos etc. Banco Bradesco S.A., pessoa jurídica devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de Triunfo 

Distribuidora de Carnes Ltda., igualmente qualificada, visando à realização 

da garantia. O pedido liminar foi deferido. Citada, a Requerida deixou de 

apresentar resposta. É o breve relatório. Fundamento e decido. Tendo em 

vista a ausência de resposta por parte da Requerida, mostra-se pertinente 

a aplicação dos efeitos da revelia, inclusive o julgamento antecipado. Isso 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente procedentes 

os pedidos aduzidos pelo Requerente, apenas para confirmar a liminar já 

deferida, eis que a consolidação da posse e da propriedade do bem no 

patrimônio do credor ocorre de pleno direito. DETERMINO o imediato 

levantamento da baixa da restrição no cadastro do veículo perante a 

autoridade de trânsito. CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder 

a 10% do valor da causa, considerando, em especial, o curto trâmite 

processual e o abreviamento do feito decorrente da revelia. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no 

relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do 

interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição. P.I.C. Campo Verde/MT, 10 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001164-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

SIDNEY AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 24/10/2018, ÀS 16:45 HORAS.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001982-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

F.M. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001982-66.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

ABILIO PEDROSA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 16/10/2018, 

às 15:00 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA (ADVOGADO(A))

COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

JANE STELLE BECA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001823-26.2018.8.11.0051 Anulatória Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. Realmente, se bem observadas as razões apresentadas 

assim pela Requerente como pelos prepostos do Requerido, estas últimas 

ainda na fase administrativa, dá-se alguma plausibilidade à conclusão 

desposada na inicial. Segundo a inicial, a pessoa jurídica Comercial Arena 

Sutil Eireli ME, tendo sido vencedora na maioria dos votos, desistiu de seus 

lotes, pelo motivo em que, a própria alegou, estar com problemas em sua 

inscrição estadual (p. 02/03 da inicial). Ainda segundo a Requerent e, 

devido a fato alheio, a Autora foi acusada injustamente de agir em conluio, 

apenas com base em suposições, e, para tanto, foi desclassificada do 

certame, equivocadamente (p. 03). Adiante, defendeu que não pode a 

autora ser penalizada por ato exclusivamente praticado por terceiro, pois 

se a empresa concorrente Comercial Arena Sutil Eireli ME ingressou no 

certamente ciente de que sua inscrição estadual estava prestes a vencer, 

essa sim, agiu de má-fé e merece ser punida, mas não a Autora que em 

nada contribuiu para isso (p. 08). É certo que tais particularidades, 

notadamente aquelas referentes à divisão da sede e a utilização do 

mesmo número de telefone, poderiam mesmo levar à conclusão 

desposada pela Administração Municipal, especialmente no contexto atual, 

em que maus licitantes coordenam esforços para fraudar certames. 

Entretanto, como bem aduzido pela Requerente, a análise mais apurada 

das circunstâncias que gravitam em torno da questão não serve, ao 

menos não no presente momento processual, como indicativo suficiente 

da ocorrência de fraude. No que se refere ao compartilhamento do mesmo 

endereço, nota-se alguma dúvida quanto à conclusão desposada pelo 

Município. Em consulta ao mesmo serviço Google Maps, ficou aparente – 

embora tal conclusão possa vir a ser infirmada no futuro – que, naquela 

localidade, várias empresas partilham um mesmo espaço, talvez com 
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adequada separação. De fato, seguindo pela Rua da Fé, notou-se, pelo 

serviço Google Maps, que, ao lado da Comercial Arena Sutil, fica a 

Transportadora Crescente Ltda., telefone 3621-5833, diferente, então, do 

número imputado às outras duas pessoas jurídicas (3054-4343), sendo ao 

menos três, portanto, as sedes empresariais naquele mesmo pátio. E, ao 

contrário do afirmado pela decisão administrativa, parecem ser várias as 

entradas para esse aglomerado. Além de uma entrada aparentemente 

privativa da Comercial Arena Sutil, pela Rua da Fé, também se viu um 

portão de acesso na Av. Miguel Sutil. Há outra entrada lateral, mas não se 

pode ter certeza de que leva ao mesmo pátio de empresas. Não é 

impossível, portanto, que, a despeito de partilharem endereço próximo, as 

empresas não tenham mesmo atuado em conluio para prejudicar a lisura 

do procedimento licitatório. A favorecer a posição da Requerente, ao 

menos pelo que se infere dos poucos documentos juntados na inicial, está 

a circunstância de, ao contrário do considerado pelo Requerido, as 

pessoas jurídicas não terem o mesmo número de telefone, tal como 

expressamente consignado na defesa. Também não parece bastante – de 

novo, considerando o que se produziu nos autos até o momento – a 

conclusão no sentido de que os documentos apresentados pelas duas 

pessoas jurídicas indicariam fraude. É que, tendo partido de um mesmo 

modelo fornecido pela própria Administração, estranho seria que não 

fossem semelhantes as redações apresentadas no certame. Por outro 

lado, impõe-se a proteção do interesse público. Mais do que isso, exige-se 

respeito à presunção de idoneidade das conclusões desposadas pelos 

servidores públicos participantes da aludida “auditoria”. E assim se faz 

não apenas porque tal presunção deriva da qualidade do ente 

administrativo, mas, também, porque, mais próximo dos fatos ora 

apurados, e com acesso a número de documentos talvez maior do que os 

fornecidos na inicial, não seria de todo impossível, senão provável, que a 

decisão administrativa fosse mais bem fundamentada do que a judicial. 

Compõem-se tais circunstâncias por meio da entrega de prestação 

jurisdicional ligeiramente diferente daquela pretendida pela Requerente. 

Dada a sempre existente possibilidade de conluio, a despeito das razões 

já apresentadas, não se determina a entrega dos contratos diretamente à 

Requerente; apenas se exige o sobrestamento – que se espera breve – 

do certame, até a apresentação de defesa pelo Requerido, quando se 

compromete a nova análise. Defere-se, porém, o pedido de suspensão da 

penalidade imposta pelo ilustríssimo Sr. Prefeito Municipal, a permitir a 

participação da Requerente nos certames que quiser, ao menos durante o 

trâmite desta ação. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

DEFIRO parcialmente os pedidos antecipatórios feitos pela Requerente 

para DETERMINAR a suspensão da penalidade administrativa que lhe foi 

imposta pelo Município de Campo Verde. DETERMINO, ainda, a suspensão 

do procedimento licitatório, impedindo a entrega dos contratos aos outros 

licitantes dos lotes em que tiveram, nas duas primeiras posições, a 

Requerente CMX e Comercial Arena Sutil. Dada a impertinência da 

transação, impossível nas lides que tratem de direitos indisponíveis, 

CITE-SE o Requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

resposta, manifestando-se, em especial, sobre a pertinência, ou não, da 

manutenção da liminar. Com a resposta, DEVOLVAM-ME conclusos os 

autos, com urgência, para reanálise da situação da Requerente. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000849-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CAROLINE CATELLA GUSMAO (AUTOR(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES GUSMAO (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para comparecer na audiência de 

conciliação designada para o dia 06/11/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001058-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMAO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 06/11/2018, 

às 14:00 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30503 Nr: 612-50.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidrocave Poços Artesianos Ltda, Walmir 

Osmar da Silveira, Terezinha Cristina de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80975 Nr: 1129-16.2014.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdON, MAFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86643 Nr: 4375-20.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, Itapeva VII 

Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150.060/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, PAQUALI 

PARISE E GASPARINI JUNIOR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 

OAB:4.752/SP, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802, 

Sociedade de Advogados Pasquali, Parise e Gasparini Junior 

Advogados - OAB:4752/SP, STHIFHANY PAULA FRANCO MATIOLI - 

OAB:310763/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender 

de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85258 Nr: 3895-42.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Pereira dos Santos -ME, Maria 

Aparecida Pereira dos Santos, Adenilson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 
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JUNIOR - OAB:6145, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da Parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens disponíveis dos Executados, sob pena de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97438 Nr: 3202-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre da Silva ME, Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da Parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens disponíveis dos Executados, sop pena de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97439 Nr: 3203-09.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis 

Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENÇO MITSUOSHI 

DALTRO HAYASHIDA - OAB:20108/B, Karlos Lock - OAB:16.828/MT, 

Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866, Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula - 

OAB:6285, Nelson José Gasparelo - OAB:2693/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescritibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95797 Nr: 2648-89.2015.811.0051

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Princesa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Gonçalves dos Santos, Carlos 

Gonçalves Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA RODRIGUES ROCHA - 

OAB:18952

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescritibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99964 Nr: 4024-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Natlino da Costa, Jordelina Belchior da 

Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que o comprovante não encontra-se anexo à 

petição juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98410 Nr: 3555-64.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maccari & Maccari Ltda, Jarbas Maccari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adriano Szpacki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Campanholo de Queiroz 

- OAB:19.054/MT, TIAGO DA SILVA - OAB:19121, Tiago Silva - 

OAB:19.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da Parte Exequente para que indique bens disponíveis do 

Executado, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21599 Nr: 3916-62.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Beltrão Gama Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente Impulsiono os autos para intimação das 

partes, para que no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem 

suas alegações finas conforme decisão da fls. 104

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130975 Nr: 6325-59.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6325-59.2017.811.0051 – 130975

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

novembro de 2018, às 16:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 
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fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135874 Nr: 8695-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXP, MXdS, AXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Blank - 

OAB:20218/0

 Autos n° 8695-11.2017.811.0051 - 135874

Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 

15:30 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem apresentar 

suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada dos Requerentes determinará o arquivamento do 

pedido.

INTIMEM-SE, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112688 Nr: 3748-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Junior Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O

 Autos n° 3748-45.2016.811.0051 - 112688

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda, devidamente 

qualificada, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de 

Marcelo Junior Cimadon, igualmente qualificado.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Dispenso as Partes ao pagamento das custas finais, nos termos do art. 

90, § 3º do NCPC. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 05 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100670 Nr: 4226-87.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Netanias Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4226-87.2015.811.0051 - 100670

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

PROCEDA-SE à baixa que recaiu sob o veículo do Requerido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 05 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132284 Nr: 7041-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:OAB/MT 7355-A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 7041-86.2017.811.0051 - 132284

Exoneração de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

O pedido liminar já foi analisado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

reconsideração oposto pelo Requerente.

No mais, tendo em vista o insucesso das tentativas de localização da 

Parte requerida, DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias. Para tanto, NOMEIO a ilustre Defensoria Pública como Curadora do 

Requerido, abrindo-lhe vistas dos autos para apresentação da defesa 

técnica.

 Em não sendo o caso de impugnação, ABRA-SE vista dos autos ao 

Requerente e, depois, ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha seu 

parecer.

Sem prejuízo, CANCELO a audiência de conciliação anteriormente 

designada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 05 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117790 Nr: 37-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGCN, PGCN, RACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Letícia Coelho Eickhoff 

- OAB:MT23768/O

 Autos n° 37-95.2017.811.0051 - 117790

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que aponha seu 

parecer.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130595 Nr: 6116-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM, JGMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO CARNEZI - 

OAB:67818/PR

 Autos n° 6116-90.2017.811.0051 - 130595

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

O pagamento parcial, por si só, não pode autorizar a revogação da medida 

de coerção pessoal. Logo, MANTENHO a ordem de prisão civil do 

Executado.

 Para tanto, EXPEÇA-SE novo mandado para cumprimento da ordem 

acautelatória.

Sem prejuízo, visando à satisfação do débito, DEFIRO o pedido aduzido 

pelo Exequente para solicitar informações, ao departamento de trânsito, 

por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, a 

Representante do Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

No mais, nos termos dos arts. 528, § 1º, e 517, do NCPC, DETERMINO o 

protesto à dívida alimentar.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119120 Nr: 795-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilene Bezerra da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Sem prejuízo, a fim de conferir andamento ao feito, DEFIRO o pedido 

aduzido pelo Exequente para solicitar informações, ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome da Executada.Em sendo o caso, 

DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no cadastro do veículo, 

inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador do 

Exequente como Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta 

avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o 

laudo correspondente.Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se 

manifestem sobre a penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. O 

Exequente, caberá se manifestar especificamente sobre seu eventual 

interesse na adjudicação do veículo.Em sendo negativa a diligência, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

indique bens disponíveis dos Executados, em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo 

manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, 

do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 04 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117582 Nr: 6159-61.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ASSUNCAO LTDA, Edgar 

Gomes de Assunção, Aldemê Fernandes Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome dos Executados.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas dos Executados, pelo Sistema 

Infojud.Com a resposta, INTIME-SE o Exequente, por meio do Procurador 

constituído, para que indique bens disponíveis dos Executados, em (10) 

dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118183 Nr: 312-44.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Pereira Silva Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, a fim de conferir andamento ao feito, nos termos do art. 782 

do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome dos Executados nos cadastros 

de maus pagadores.No mais, DEFIRO a solicitação de informações à 

Receita Federal. Para tanto, solicite-se, pelo Sistema INFOJUD, as três 

últimas declarações de imposto de renda disponíveis. Outrossim, 

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

à penhora, sob pena de multa.Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos 

Executados, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º NCPC.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116007 Nr: 5172-25.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilene Bezerra da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Autos n° 5172-25.2016.811.0051 - 116007

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Sendo de conhecimento do Subscritor o falecimento do Exequente, 

RECONHECE-SE a suspensão do feito, independentemente de 

manifestação judicial, na forma do art. 921, I, combinado com art. 313, I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o Exequente para que promova o necessário à habilitação dos 

sucessores no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144275 Nr: 2368-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda, 

Ricardo Nunes Souza, Dayane Maria Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Por fim, 

EXPEÇA-SE a certidão solicitada pelo Exequente.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 1101-09.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripina Francisca Xavier de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1101-09.2018.811.0051 - 141639

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução na qual o Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 e 924, IV, ambos do 

NCPC.

CONDENO a Exequente ao pagamento das custas. Sem honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.

Campo Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 568-55.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Rogerio Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 568-55.2015.811.0051 - 89266

Execução

Despacho.

Vistos etc.

A segregação do Executado autoriza a nomeação de Curador especial, 

nos termos do art. 9º, II, primeira parte, do Código de Processo Civil.

Assim, NOMEIO a ilustre Defensoria Pública para a defesa do Executado, 

inclusive mediante oposição de embargos, se assim entender pertinente.

Após, VOLTEM-ME conclusos para análise do pedido formulado pelo 

Exequente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153789 Nr: 6019-56.2018.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 
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OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6019-56.2018.811.0051 - 153789Revisional de 

AlimentosDecisão.Vistos etc. .Decido.INDEFIRO, pois, o pedido liminar de 

revisão. CITEM-SE os Requeridos para comparecer, perante o Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação a ser oportunamente 

designada pela Sra. Conciliadora.Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 697, combinado com art. 335, I, ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, 

nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei de Alimentos.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115444 Nr: 4891-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4891-69.2016.811.0051 - 115444

Execução

 Despacho.

Vistos etc.

Como bem se sabe, a adjudicação é tida como medida expropriatória mais 

eficaz do que a alienação judicial, enquanto é expediente que atende ao 

princípio da celeridade processual.

 Assim, DEFIRO o pedido de adjudicação do bem penhorado, 

determinando, por conseguinte, seja lavrado o auto correspondente, na 

forma do art. 877 do NCPC.

Para tanto, consigno que o valor da adjudicação deverá corresponder à 

última avaliação constante nos autos.

Em seguida, EXPEÇA-SE o mandado de imissão de posse do bem.

Por fim, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste quanto à 

necessidade do prosseguimento do feito para a execução de eventual 

remanescente, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 3 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142961 Nr: 1725-58.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Espólio de Dirceu Pinhatti 

Mendes, André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda 

no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de 

embargos.Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e 

requerer o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários 

advocatícios, mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

NCPC).FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, 

conforme previsão do art. 827, § 1º, do NCPC.Não havendo pagamento, 

DETERMINO que sejam penhorados e avaliados o bem indicado pelo 

Exequente. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens penhorados e 

apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos do art. 870, 

parágrafo único, do NCPC.Da penhora, a Parte devedora deverá ser 

intimada preferencialmente quando do cumprimento do mandado (art. 841, 

§ 3º, do NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte deverá ser 

intimada na pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha representação 

nos autos, pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC). Em todas as 

hipóteses, a penhora de bem imóvel ou de direito real sobre imóvel deverá 

também ser comunicada ao cônjuge da Parte executada (art. 842 do 

NCPC). Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Parte credora, na 

pessoa de seu Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens disponíveis da devedora ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, 

do NCPC). Por fim, caso inerte a Parte na indicação de bens passíveis de 

expropriação, DETERMINO, desde logo, a suspensão do feito pelo prazo 

de 1 (um) ano, sobrestando-se igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do 

NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108923 Nr: 2072-62.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide 

Itacaramby Furtado, Agroseeds Produtos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE a Exequente para que indique bens disponíveis 

dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 03 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121948 Nr: 2030-76.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR FLECK - ME, Valmir Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome dos Executados.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas dos Executados, pelo Sistema 

Infojud.Com a resposta, INTIME-SE o Exequente, por meio do Procurador 

constituído, para que indique bens disponíveis dos Executados, em (10) 

dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 
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suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 03 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108305 Nr: 1936-65.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benefish Indústria e Comércio de Pescados 

Ltda - ME, Sidnei Cordeiro EIRELE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, para bem impulsionar o feito, quanto ao pedido de 

reconhecimento de sucessão irregular da empresa, anota-se que tal 

questão haverá de ser analisada posteriormente, evidentemente após a 

citação das Executadas.Assim, a fim de prestigiar a citação pessoal da 

parte Executada, SOLICITEM-SE, pelos Sistemas INFOJUD e SIEL, 

informações acerca do atual endereço da Parte.Em sendo o caso, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte Executada, observando-se 

as advertências consignadas na decisão inicial.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 03 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132622 Nr: 7228-94.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Pereira de Araujo, Ananilia da Rocha Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7228-94.2017.811.0051 – 132622.

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Com razão os Requerentes: a petição inicial fundamenta o pedido de 

concessão do benefício de prestação continuada em razão dos Autores já 

terem mais de 65 anos completos.

Nesses termos a causa de pedir se pauta na condição de idosos dos 

Requerentes, e não em deficiência física.

Assim, não há mesmo razão para realização de perícia médica.

Nesses termos, REVOGO a decisão anterior, apenas no tocante a 

realização de perícia médica, mantendo os demais termos da decisão, em 

especial ao saneamento do feito e no tocante do envio dos autos ao setor 

social para realização de estudo psicossocial.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115272 Nr: 4808-53.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ELIZIARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO procedente o pedido inicial de manutenção do 

benefício de auxílio-doença, com conversão à aposentadoria por invalidez, 

aduzido pelo Requerente, para condenar o Requerido ao pagamento das 

parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data da 

citação, em 09 de dezembro de 2016.As prestações em atraso deverão 

ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de correção 

monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.Das prestações em atraso deverão ainda ser descontados os 

valores já recebidos pelo benefício de auxílio doença.DETERMINO ainda, 

que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 100% do salário 

de benefício, não podendo ser inferior a um salário-mínimo (art. 2º, VI, da 

Lei 8.213/91).Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da 

APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada 

dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso 

(Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C.Campo 

Verde/MT, 3 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133989 Nr: 7840-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzimar Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado, pelo Sistema 

Infojud.Com a resposta, INTIME-SE o Exequente, por meio do Procurador 

constituído, para que indique bens disponíveis do Executado, em (10) dez 

dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 02 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125851 Nr: 3763-77.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Ferreira Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3763-77.2017.811.0051 - 125851

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Embora o pedido feito pelo Exequente talvez fosse mais afeto ao Juízo 

deprecante, a diligência solicitada poderá conferir alguma celeridade ao 
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feito, de jeito a autorizar que nesta carta precatória já se solicitem às 

entidades conveniadas as informações atualizadas acerca do endereço 

da Executada.

Assim, DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para requisitar 

informações, da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, acerca do endereço 

atualizado da Executada.

Feita a diligência, OFICIE-SE ao Juízo deprecante, encaminhando cópia dos 

resultados alcançados. Na oportunidade, SOLICITEM-SE informações 

acerca da pertinência da continuidade do feito.

Em sendo o caso, CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior.

Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens do juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139229 Nr: 10527-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10527-79.2017.811.0051 - 139229

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117743 Nr: 9-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO C LASKISKI & CIA LTDA, JOCINETE DA 

SILVA ROSA, PAULO COSTA LASKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

Sebastião Pereira de Castro - OAB:4.238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9-30.2017.811.0051 - 117743

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Embora o pedido feito pelo Exequente talvez fosse mais afeto ao Juízo 

deprecante, a diligência solicitada poderá conferir alguma celeridade ao 

feito, de jeito a autorizar que nesta carta precatória já se solicitem às 

entidades conveniadas as informações atualizadas acerca do endereço 

da Requerida.

Assim, DEFIRO o pedido aduzido pelo Requerente para requisitar 

informações, da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, acerca do endereço 

atualizado da Requerida.

Feita a diligência, OFICIE-SE ao Juízo deprecante, encaminhando cópia dos 

resultados alcançados. Na oportunidade, SOLICITEM-SE informações 

acerca da pertinência da continuidade do feito.

Em sendo o caso, CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior.

Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens do juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114930 Nr: 4660-42.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Autos n° 4660-42.2016.811.0051 - 114930

União Estável

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de pedido de reconhecimento e dissolução de união 

estável ajuizado por Helen Caroline Catella Gusmão, devidamente 

qualificada, em desfavor de Diego Leandro Pipino da Silva, igualmente 

qualificado, visando além da extinção do vínculo, à regulamentação de 

guarda, visitas e alimentos do filho em comum.

Em prévia audiência de conciliação, as Partes compuseram-se 

amigavelmente a lide e pediram a homologação do acordo.

Instado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

É o relatório. Decido.

Os direitos disponíveis tratados no acordo, porque de livre disposição 

pelas Partes, não impedem a homologação pretendida. No mais, as 

disposições feitas quanto ao filho comum não prejudica direito ou 

interesse dele.

Isto posto, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as Partes.

Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, e sem honorários, dada a 

gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 28 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133905 Nr: 7803-05.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gomes da Silva Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência da dívida 

denunciada.Sem prejuízo, CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da anotação indevida.CONDENO a 

Requerida, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

desde logo arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 

85, § 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de 

execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 28 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 
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de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143135 Nr: 1822-58.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Barbara de O. Sodré 

Píona - OAB:13333 OAB/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a 

exclusão definitiva da inscrição do nome do Requerente, promovida pela 

Requerida em razão do aludido contrato.No mais, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual manifestação 

por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo 

de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 27 de 

setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114299 Nr: 4419-68.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJOdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O

 Autos n° 4419-68.2016.811.0051 - 114299

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

Ante a ausência de pedidos, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74294 Nr: 3281-08.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO GOMES DA SILVA, Cpf: 

92362800482, Rg: 657825, Filiação: Maria Alves da Silva e José Gomes da 

Silva, data de nascimento: 07/02/1947, brasileiro(a), natural de 

Smcampos-AL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de CICERO GOMES DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU. TAXAS 

SEGURANÇA, COLETA DE LIXO E CONSERVAÇÃO VIAS E LOGR. 

PÚBLICOS., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2007/10897, 2007/10898, 2007/10899, 2007/10900 (MAIS 10 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 4.028,97 - Valor Atualizado: R$ 3.662,70 - Valor 

Honorários: R$ 366,27

Despacho/Decisão: Vistos em correição...1.Processo em ordem. Por 

primeiro, determino que a senhora gestora judiciária providencie o integral 

cumprimento da decisão/despacho anteriormente exarado nos autos, 

dando-se no demais prosseguimento ao feito.2.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Campo Verde/MT, 11 de junho de 2013.Almir Barbosa Santos 

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nelieli Leite Silva, digitei.

Campo Verde, 10 de outubro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79168 Nr: 3981-47.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME, Marco Aurelio 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Nunes Romero - 

OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 3981-47.2013.811.0051 - 79168

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71945 Nr: 934-02.2012.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Safra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinne Rodrigues Ferreira - 

OAB:24979, Marcelo Michel de Assis Magalhães - OAB:MG/91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 934-02.2012.811.0051 - 71945

Reintegração de posse

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse, na qual as Partes, depois de 

sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Custas pelo Requerido.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 10 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32040 Nr: 2154-06.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria de Andrade Cardoso, Reinaldo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2154-06.2010.811.0051 - 32040

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

À partida, HOMOLOGO o pedido de desistência em relação ao Requerido 

Reinaldo Coelho Cardoso.

Em continuidade, tendo em vista que a Requerida Angela Maria de 

Andrade Cardoso já foi citada, AGUARDA-SE em cartório o escoamento 

de sue prazo de resposta.

Após, REMETAM-ME conclusos os autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79073 Nr: 3887-02.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Maria Cimadom, Marcelo Junior 

Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anésio Rieth - OAB:25004/0, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 Autos n° 3887-02.2013.811.0051 – 79073.

Regressiva

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se a ausência da mídia em que estaria 

gravada o depoimento da testemunha João Bento Fagundes, realizada na 

Comarca de Aragarças – GO, no dia 17 de agosto de 2017.

Dessa forma, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 15 dias, 

informem nos autos caso estejam de posse da referida mídia, quando, 

então, deverão devolvê-la.

Em caso de silêncio das Partes, OFICIE-SE à Comarca de Aragarças – GO, 

solicitando envio de nova mídia com o depoimento da testemunha João 

Bento Fagundes, em audiência realizada em 17 de agosto de 2017, nos 

Autos nº 2017.0187.1267.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8140 Nr: 247-06.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Autos n° 247-06.2004.811.0051 - 8140

Execução

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de p. 375.

OFICIE-SE ao SRI local para que proceda à baixa nas averbações de 

existência de ação gravadas sob os imóveis descritos nas matrículas n° 

8.470 e 8.471.

Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8097 Nr: 219-38.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Cirilo - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Ires Mariani De Col

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

Ernandi De Col - OAB:6381/MT

 Sem prejuízo, nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do 

nome dos Executados nos cadastros de maus pagadores.No mais, tendo 

em vista o teor da sentença prolatada nos autos dos embargos de nº 

374-36.2007.811.0051 – Cód. 17745, na qual reconheceu-se a nulidade da 

presente execução em relação a Executada Ires Mariani De Col, 

EXPEÇA-SE o necessário para a sua exclusão do polo passivo da 

presente execução, realizando-se as devidas correções no Sistema 

Apolo e na capa dos autos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 25 de setembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76241 Nr: 1199-67.2013.811.0051

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joramil Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Victor Cordora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1199-67.2013.811.0051 - 76241

Cautelar

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de arresto ajuizada por Joramil Francisco de 
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Paula em face de Nestor Victor Cordora, ambos devidamente qualificados.

A parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, o Requerido ainda não foi citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

No mais, conforme se nota da certidão de p. 49, afirma-se o atendimento à 

regra da intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1º, do NCPC.

Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 1465-20.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenildo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77113 Nr: 2061-38.2013.811.0051

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelair de Fátima Pereira 

Barbieri - OAB:15.272, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2061-38.2013.811.0051 - 77113

Divórcio

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de conversão de separação judicial em divórcio ajuizada 

por Sérgio José Tonello em face de Maria verônica Gordert, ambos 

devidamente qualificados.

A parte autora, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde 

que, pessoalmente intimado, o mesmo dê continuidade à sua omissão.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu (art. 485, § 3º, do NCPC). É que, no caso dos 

autos, o Requerido ainda não foi citado, de forma que não se pode 

presumir eventual interesse seu no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma)

No mais, conforme se nota da certidão de p. 42, afirma-se o atendimento à 

regra da intimação pessoal, prevista no art. 485, § 1º, do NCPC.

Decido.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimado, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24267 Nr: 2216-17.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Francisca dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação à execução.Por 

consequência HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente. No 

entanto, em razão do valor da execução ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.Por outro lado, no que se refere aos valores dos honorários 

advocatícios, percebe-se que atingem somente o total de R$ 8.386,70, 

valor este que autoriza a expedição de RPV.Desta forma, DETERMINO seja 

expedido ofício requisitório de pagamento de pequeno valor ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região no valor concernente aos 

honorários sucumbenciais, em R$ 8.386,70.Quanto ao valor principal, 

DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento via precatório 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Feito o pagamento, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 01 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23749 Nr: 1679-21.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Alves Madalena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

Jairo João Pasqualotto - OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Francisco de 

Melo Franco - OAB:SP/179.209, Júlio Cesar Goulart Lanes - 

OAB:13329-A

 Autos n° 1679-21.2008.811.0051 - 23749

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do Exequente.

Sem prejuízo, INDEFIRO o pedido de reconsideração em relação à multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que a omissão da 

Executada foi reiterada.
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Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22620 Nr: 580-16.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Marques Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 580-16.2008.811.0051 - 22620

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado (p. 127/v), em relação aos 

cálculos apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 

125/126.

Em razão do valor da execução ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 8.423,45, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 8.423,45.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1018 Nr: 11-98.1997.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Tozzo, Olívia Izotton Tozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO BARCO, IRENE 

BITENCOURT BARCO, Maria Angélica Correa Blaite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isandir Oliveira de Rezende - 

OAB:3.653/MT, Isandir Oliveira de Rezende - OAB:3653-MT, 

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617, Mauro 

Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Autos n° 11-98.1997-811.0051 - 1018

Reivindicatória

 Despacho.

Vistos etc.

Em consulta ao sitio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina/SC, foi 

possível verificar o ajuizamento de inventário dos bens supostamente 

deixados pelo Requerente Ary Tozzo – extrato em anexo de jeito que se 

reconhece a suspensão do feito, independentemente de manifestação 

judicial, na forma do art. 313, I do Novo Código de Processo Civil.

Assim, INTIME-SE o ilustre Procurador dos Requerentes para que promova 

a habilitação dos sucessores do Requerente, sob pena de extinção do 

feito em relação à Requerente, nos termos do art. 313, § 2º, II do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21774 Nr: 4110-62.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx, Guidone Romeu Dallastra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliza Caramori Dallastra, Copebrás Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT

 Autos n° 4110-62.2007.811.0051 - 21774

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Andréia Irna Schneider 

Marx, devidamente qualificado, em desfavor de Eliza Caramori Dallastra, 

igualmente qualificada.

Durante o trâmite processual, as Partes apresentaram acordo no feito de 

execução em apenso, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista que nos autos da ação de execução nº 

2392-98.2005.811.0051 – Cód. 12913, as Partes transigiram, homologando 

acordo que incluiu os honorários devidos no presente feito, há que se 

reconhecer a perda superveniente do objeto do presente cumprimento de 

sentença.

Isso posto, DECLARO extinto o pedido de cumprimento de sentença, em 

relação à obrigação de pagar, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

Custas pela Executada.

Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17053 Nr: 2959-95.2006.811.0051

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima de Souza Campos Varella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Autos n° 2959-95.2006.811.0051 - 17053

Alienação Judicial

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia à Subscritora do petitório de p. 113/114, por completa 

previsão no acordo celebrado, bem como por constar somente o nome do 

Requerente no contrato de compra e venda do imóvel, não será esse o 

caso de expedição de formal de partilha.

De fato, o que se homologou no presente feito foi somente acordo entre 

as Partes quanto a destinação do imóvel em litígio.

Assim, também não há que se falar em notificação da imobiliária para 

retificação ou elaboração de novo contrato de compra e venda, até 

mesmo porque a sentença que homologou o acordo, e já transitada em 

julgado, vincula somente as Partes, não produzindo efeitos a terceiros.

No mais, consigne-se às Partes que a sentença homologatória de acordo 

configura-se em título executivo judicial, bastando, por si só, para que as 

partes atinjam o seu objetivo, no caso, a transferência de propriedade do 

imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sem necessidade de 

qualquer manifestação por parte do Judiciário.

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de p. 113/114 e de p. 131. No mais, 
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tendo já sido certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 4857 Nr: 758-72.2002.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igino Gomes Vieira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 758-72.2002.811.0051 - 4857

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizado por Banco do 

Brasil S.A., em face de Igino Gomes Vieira Neto, ambos devidamente 

qualificados.

Determinada a intimação pessoal da parte Exequente para dar 

prosseguimento no feito, esta quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação.

É o breve relatório. Decido.

É de trivial conhecimento que a inércia da autora em dar prosseguimento 

ao feito pode gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

desde que, pessoalmente intimada, a mesma dê continuidade à sua 

omissão.

Nesse sentido, o art. 485, III, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbi, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

O Novo Código de Processo Civil, diante dessa indesejada omissão, na 

nítida tentativa de proteger o eventual direito do autor, exige que o autor 

seja pessoalmente intimado para dar prosseguimento ao feito. Veja o 

respectivo artigo:

“Art. 485. (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Adequando-se o caso concreto ao supracitado artigo, é de decretar-se a 

extinção do processo.

Pelo exposto, ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimada, julgo 

extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, 

do NCPC.

Sem custas ou honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 1218-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 1218-78.2010.811.0051 - 31109

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório de p. 75 para solicitar informações ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome da Executada.

Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do 

veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador 

dos Exequentes como Depositário.

Caberá aos Exequentes informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.

Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações acerca da última 

declaração de rendas da Executada, pelo Sistema Infojud.

Com a reposta, INTIMEM-SE os Exequentes, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem bens 

disponíveis da Executada, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC.

 Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82180 Nr: 1937-21.2014.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1937-21.2014.811.0051 - 82180

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal do Executado, DETERMINO que 

se solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca do 

endereço atualizado.

 Em não sendo localizado dito endereço, OFICIE-SE à concessionária de 

energia elétrica – CEMAT/ENERGISA e, também, à de Água, solicitando a 

qualificação do Executado se eventualmente cadastrada em seus 

sistemas.

Com a informação, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

executivo.

 Se ainda assim impossível à citação, INTIME-SE a Exequente para o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.
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Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 167-90.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLPB, MLMB, MdMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, JOSÉ 

HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 167-90.2014.811.0051 - 79682

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que se manifeste se houve o integral 

cumprimento do acordo entabulado.

Adverte-se, para tanto, que o silêncio equivale à concordância quanto ao 

cumprimento do avençado.

Após, VOLTEM-ME conclusos os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72421 Nr: 1409-55.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, JSF, JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 Autos n° 1409-55.2012.811.0051 - 72421

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos na qual as Partes celebraram acordo e 

pediram a respectiva homologação judicial.

É o relatório. Decido.

Uma vez que nada há a prejudicar os interesses das Partes, HOMOLOGO 

o acordo entabulado, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, e sem honorários, dada a 

gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74876 Nr: 3875-22.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLG, LNGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 3875-22.2012.811.0051 - 74876

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE o Executado por edital, com prazo de trinta dias, a fim de que 

pague a integralidade da dívida no prazo de três dias, sob pena de prisão 

civil.

Em não sendo efetuado o pagamento, DECRETO, desde logo, a prisão civil 

do Executado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, expedindo-se o mandado 

correspondente, depois ENCAMINHE-SE o mandado de prisão civil à 

Delegacia de Polícia Civil e Militar da Comarca do Executado e à Delegacia 

de Capturas.

 Nessa hipótese, NOMEIO o ilustre Representante da Defensoria Pública 

como Curadora do Executado.

Após, INTIME-SE o Exequente, por meio do Procurador constituído, para 

que requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15092 Nr: 1012-06.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Checchin Júnior - 

OAB:3329/MT, Gilmar Viana Mourato - OAB:OAB/MT 12265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Geancarlos Zanatta - OAB:6134-B/MT

 Autos n° 1012-06.2006.811.0051 - 15092

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Exequente, mostra-se impossível coadunar com o 

expediente pretendido.

Com efeito, quando instado, o Exequente pugnou pela continuidade do 

feito, evidentemente com a designação dos leilões para o praceamento do 

bem e, somente após as datas marcadas, é que demonstrou interesse na 

adjudicação do bem.

Isto posto, porque fora do prazo estabelecido, INDEFIRO o pedido de 

adjudicação do bem.

CUMPRA-SE o ultimo despacho.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27024 Nr: 1132-44.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Natal de Almeida Claro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13405-B

 Diante de todo o exposto, percebe-se a ausência de qualquer 

contradição, erro ou omissão na sentença embargada. Decido. Isso posto, 

REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Embargante. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 03 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31568 Nr: 1681-20.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Fernandes Walfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 
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OAB:5447/MT, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1681-20.2010.811.0051 - 31568

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade de localização do Executado, DEFIRO o 

pedido aduzido pela Exequente para determinar a citação da Parte por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, consignando-se as advertências de 

praxe.

Não havendo manifestação, NOMEIO o ilustre Defensor Público como 

Curador do Executado.

Após, INTIME-SE a Exequente, por meio do seu Procurador, para que 

requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78615 Nr: 3467-94.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Benedito Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Campo Verde, 

Fábio Schroeter - Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3467-94.2013.811.0051 - 78615

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, 

Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

Não havendo manifestação no aludido prazo, CONCLUSOS os autos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81947 Nr: 1809-98.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Servano de Oliveira, Fabiana Mota Miranda, 

Anderson Primon, Thiago Bello Kirchesch, Ivania Ribeiro da Silva, Antonino 

Rodrigues Gonçalves Filho, Neuzeli Marques Nobrega, Almaxilene 

Rodrigues dos Santos, Dejair Lima, Cintya Faleiro Antunes, Edilene Ferreira 

Cavequia, Rosinéia Aparecida Pinho Deliberaes, Zenilda Pereira Silva 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Autos n° 1809-98.2014.811.0051 – 81947

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, o procedimento relativo à liquidação de sentença encontra 

seu regramento no art. 509 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo.”

Como no caso dos autos não há necessidade de alegação ou prova de 

fato novo, não há que se falar na liquidação pelo procedimento comum, 

antiga liquidação por artigos.

Dessa forma, deve-se adotar o rito relativo à liquidação por arbitramento.

Isso posto, e nos termos do art. 510 do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo de 15 dias, apresentem nos autos pareceres ou 

documentos elucidativos, em especial os holerites dos Exequentes 

durante o período que se pretende a atualização salarial.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise da pertinência de 

nomeação de perito para liquidação da sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 1410-69.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorífico Machado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora São Rafael Ltda Me, Severino 

Bezerra de Arruda, Mariuza Canuta dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1410-69.2014.811.0051 - 81355

Execução

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal dos Executados, DETERMINO 

que se solicitem informações pelos Sistemas Renajud e Bacenjud, acerca 

do endereço atualizado.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação, observando-se as 

advertências consignadas na decisão inicial.

Do contrário, se ainda assim impossível a localização da Parte, 

DETERMINO sua citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Nessa 

hipótese, NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador dos 

Executados.

Após, INTIME-SE a Exequente, por meio do seu Procurador, para que 

requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75437 Nr: 418-45.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Em caso de penhora, INTIMEM-SE as Partes para o que de 
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direito. Se ainda assim não se obter a satisfação do crédito, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80. Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a 

partir do término do lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os 

fins do art. 40, § 4º, da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 08 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25026 Nr: 2987-92.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primaverde Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Montemezzo, Rogério Pilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmieli Vesz - OAB:OAB/MT 

14.190, Daniel de Freitas Piccinini - OAB:15664-A/MT, Gilberto 

Romano de Paula - OAB:12.421-B, Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063/MT, Sérgio luiz do Amaral - OAB:OAB/PR 36.168

 Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras dos Executados, 

limitada ao total da dívida.Tornados indisponíveis quaisquer ativos 

financeiros dos Executados, INTIME-SE seu ilustre Procurador para que, 

no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre eventual causa de 

impenhorabilidade ou excesso.Não havendo manifestação, DETERMINO, 

desde logo, a conversão da indisponibilidade em penhora, 

independentemente de termo ou de auto, na forma do art. 854, § 5º, do 

NCPC.Nessa última hipótese, INTIMEM-SE as Partes para o que de 

direito.Infrutífera a providência, DETERMINO sejam penhorados e avaliados 

os bens indicados pela Exequente, na forma do art. 829, §§ 1º e 2º, do 

NCPC. (...). Em todas as hipóteses, a penhora de bem imóvel ou de direito 

real sobre imóvel deverá também ser comunicada ao cônjuge da Parte 

executada. Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Exequente, na 

pessoa de seu Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens disponíveis dos devedores ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito. Por fim, caso 

inerte a Parte na indicação de bens passíveis de expropriação, 

DETERMINO, desde logo, a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, 

sobrestando-se igualmente a prescrição. Consequentemente, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional, contado a partir do 

término do período de suspensão.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27523 Nr: 1611-37.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1611-37.2009.811.0051 - 37523

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do Exequente, PROCEDA-SE à baixa das 

restrições que recaíram sob os veículos do Executado.

No mais, DEFIRO a solicitação de informações à Receita Federal. Para 

tanto, solicite-se, pelo Sistema INFOJUD, as três últimas declarações de 

imposto de renda disponíveis.

 Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1435 Nr: 551-78.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda, Comércio 

de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olme Ivo Bellandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B/MT, 

Kelton Alfredro Volpe - OAB:19741/O, Rose Mirian Pelacani - 

OAB:4209A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE EXECUTADA, por intermédio de seu procurador, para 

comparecer na audiência designada para o dia 21/11/2018, às 14:00 

horas, no Centro de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34517 Nr: 1056-49.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Confiança Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celsio Dario Hein - 

OAB:77.568/SP

 Autos n° 1056-49.2011.811.0051 - 34517

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de penhora do bem indicado pela Exequente, nomeando, 

desde logo o representante da Executada como depositário.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado. O Sr. 

Oficial de Justiça deverá avaliar o bem penhorado e apor, já no auto de 

penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos, nos termos do art. 870, parágrafo 

único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora deverá ser intimada preferencialmente 

quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do NCPC). Se assim 

se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na pessoa de seu 

Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, pelo correio (art. 

841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Não sendo possível a penhora, INTIME-SE a Exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, relacione bens penhoráveis da Devedora, sob 

pena de suspensão do feito.

Esgotado o prazo sem manifestação da Exequente, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se a Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de março de 2017.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15345 Nr: 1269-31.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Milhomes Montel, Ivanildes Rodrigues Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Otávio Trovo Marques 

de Souza - OAB:

 Autos n° 1269-31.2006.811.0051 – 15345.

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de p. 874, consigne-se que a vedação 

de fracionamento do valor exequendo, determinada pelo art. 2º da Lei 

7.984/03, somente se dá nos casos em que a Parte tentar o fracionamento 

do crédito como meio de burla ao recebimento via precatório.

No caso dos autos, não se vislumbra tal expediente pelos Exequentes, 

uma vez que o seu crédito, mesmo que fracionado, ultrapassa o limite legal 

para expedição de RPV.

Assim, não há óbice algum para o fracionamento individual do crédito para 

cada Exequente.

Isso posto, DETERMINO o fracionamento do crédito exequendo, para 

expedição de precatório em nome de cada Exequente.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de p. 869/871.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 2641-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 Autos n° 2641-73.2010.811.0051 - 32525

Execução

Despacho.

Vistos etc.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de tantos bens da devedora 

quantos forem necessários ao pagamento da dívida.

Lavrado o auto de penhora e avaliação, o Sr. Oficial de Justiça, na mesma 

oportunidade, intimará a Executada e, em caso de bem imóvel, sua 

cônjuge.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis da Executada, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional em cinco, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26497 Nr: 601-55.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 601-55.2009.811.0051 - 26497

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário no qual a

 Inventariante, devidamente intimada para que desse prosseguimento ao 

feito, quedou-se inerte.

 É o breve relatório. Fundamento.

À partida, insta salientar que, com o advento do novo Código de Processo 

Civil, não há mais a previsão legal de ação oficiosa do Judiciário nas 

ações de inventário.

Dessa feita, infere-se pela possibilidade de extinção da ação nos casos 

em que o Inventariante adotar postura desidiosa, deixando de cumprir com 

o seu dever de bem gerir o espólio e movimentar o processo de forma 

adequada.

Além disso, destaca-se a obrigação de a Parte informar eventual mudança 

de endereço, sob pena de conferir validada a comunicação encaminhada 

àquele previamente indicado nos autos. Veja:

“Art. 274. (…)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Portanto, a inércia da Inventariante em manifestar-se aos autos, além de 

não dar prosseguimento a ação, dá causa para a extinção do feito por 

abandono.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas ou honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5460 Nr: 1379-69.2002.811.0051

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Cecília Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos nº. 1379-69.2002.811.0051 – 5460

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de p. 134.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34902 Nr: 1442-79.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo dos Reis Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1442-79.2011.811.0051 – 34902

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81219 Nr: 1303-25.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1303-25.2014.811.0051 – 81219

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83403 Nr: 2878-68.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laci Maria Heck Albiero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - 

OAB:17.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2878-68.2014.811.0051 - 83403

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, 

Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

Não havendo manifestação no aludido prazo, CONCLUSOS os autos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113448 Nr: 4076-72.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçú Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rubens Fernandes Rezende, Rubens 

Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

quanto a resposta do BACENJUD, requerendo o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77954 Nr: 2847-82.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Lúcia Caetano Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB - Banco de Brasilia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Maitê Caroline Oliveira de Mello - 

OAB:12.864-E

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pela Requerente apenas para excluir os 

demais encargos moratórios previstos nos títulos impugnados, 

aplicando-se a comissão de permanência de forma isolada.Custas pela 

Requerente.Dada a mínima sucumbência do Requerido, deixo de 

condená-lo ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, 

nos termos do art. 86 do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

09 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72883 Nr: 1871-12.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemencia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO improcedentes os 

pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo incólume o contrato de 

financiamento impugnado.Condeno a Requerente ao pagamento das 

custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a 

sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando 

então o credor poderá comprovar a alteração da condição da Requerente, 

nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 09 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71337 Nr: 331-26.2012.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Coldebella Camillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Camillo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - 

OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 331-26.2012.811.0051 - 71337

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de inventário no qual a

 Inventariante, devidamente intimada para que desse prosseguimento ao 

feito, quedou-se inerte.

 É o breve relatório. Fundamento.

À partida, insta salientar que, com o advento do novo Código de Processo 

Civil, não há mais a previsão legal de ação oficiosa do Judiciário nas 

ações de inventário.

Dessa feita, infere-se pela possibilidade de extinção da ação nos casos 

em que o Inventariante adotar postura desidiosa, deixando de cumprir com 

o seu dever de bem gerir o espólio e movimentar o processo de forma 

adequada.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do NCPC.

Sem custas ou honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31657 Nr: 1769-58.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnulfo Brito de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Autos n° 1769-58.2010.811.0051 – 31657

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83193 Nr: 2721-95.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Roberto da Mata Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2721-95.2014.811.0051 – 83193

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79562 Nr: 66-53.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Learcino Leodoro 

Christovão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 66-53.2014.811.0051 - 79562

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Plena razão deve ser conferida à manifestação da zelosa Defensoria 

Pública da Comarca quando da defesa do Requerido Alberto da Rocha.

De fato, em detida análise dos autos verifica-se que não foram realmente 

esgotados todos os meios de se tentar a citação pessoal do Requerido.

Assim, ao menos no meu sentir, jamais poderia ser deferida a citação pela 

via editalícia, eis que, como bem dito pela ora Curadora, não se afigura 

qualquer das hipóteses previstas no art. 256 do NCPC.

REVOGO, portanto, o despacho que determinou a citação pela via 

editalícia do Requerido Alberto da Rocha, declarando a nulidade da citação 

promovida pela via ficta.

Dessa forma, DETERMINO que se solicitem informações pelos Sistemas 

Siel, Renajud e Infojud, acerca do endereço atualizado do Requerido 

Alberto da Rocha.

Com as informações, EXPEÇA-SE o necessário à citação do Requerido.

Se revelar-se impossível a localização do Requerido, DETERMINO, desde 

logo, e em respeito à celeridade processual, o aproveitamento da citação 

por edital já realizada, tendo já nomeado a Defensoria Pública como 

curador especial do Requerido.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82741 Nr: 2389-31.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSS, Nailza Conceição de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos Gaudencio, Mirtis Silva 

Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 
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Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Autos n° 2389-31.2014.811.0051 - 82741

Indenizatória

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, razão cabe à Embargante.

Realmente, quando da prolação da sentença o pedido de justiça gratuito 

não foi apreciado.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para o 

saneamento da omissão apontada.

Dessa forma, CONHEÇO e PROVEJO os presentes declaratórios para 

corrigir a sentença prolatada a fim de conceder à Requerida as benesses 

da justiça gratuita.

No mais, DETERMINO a renovação da intimação da sentença.

P.I.C.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71506 Nr: 497-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel, Alécio Schenkel, Mercedes 

Barbieri Schenkel, Alexandre Pedro Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Serra Neto - 

OAB:16397, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Viviane de 

Oliveira Siqueira - OAB:17680 - MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 41-40.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGMR, MGMR, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80851 Nr: 1028-76.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adagiza de Souza Campos, Divina Maria Pereira, Édna 

Augusta da Rocha, Egmar Francisca de Oliveira, Gracia Jusiana Arruda e 

Silva, Ivany de Souza Silva, Liane de Lima Custódio Anhaia, Maria Barbosa 

Cruz, Valdo Souza Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Patricia Ferreira Barboza - 

OAB:13596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1028-76.2014.811.0051 - 80851

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a declinação do encargo pelo perito anteriormente 

nomeado, NOMEIO, para a realização da perícia já determinada, como 

perito do Juízo o profissional responsável pelo setor de segurança do 

trabalho da empresa Forense Lab, com contato pelo e mail 

contato@forenselab.com ou pelo telefone (65) 98112-2338.

Os honorários periciais serão aqueles já determinados na decisão 

anterior.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Concordando o Perito com os honorários arbitrados, CUMPRA-SE na forma 

do despacho anterior.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128317 Nr: 4912-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronal Adeltao Rafagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANA PESSI MAYORCA 

CAMARGO - OAB:28942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Regina Pavani Vulpini - 

OAB:23.271/PR

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento, em caso de concordância com o 

pedido.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33135 Nr: 3254-93.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waschington dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3254-93.2010.811.0051 - 33135

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 80 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1983-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 Autos n° 1983-83.2009.811.0051 - 27887

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Em sendo infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82823 Nr: 2449-04.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Laranjeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B, 

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 Autos n° 2449-04.2014.811.0051 - 82823

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual, se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Para tanto, consigna-se que a extinção do feito se impõe mesmo com o 

pedido formulado pelo Exequente. Com efeito, a sentença que se busca o 

cumprimento teve o caráter condenatório pecuniário apenas em relação ao 

pagamento de honorários sucumbenciais e não como fez crer, de 

obrigação de fazer em relação à liquidação das supostas ações 

adquiridas.

Assim, nada impede a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72336 Nr: 1324-69.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, ao contrário do alegado pelo Embargante, não houve qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada, uma vez que 

não há qualquer previsão quanto a fixação de honorários sucumbenciais 

no julgamento da impugnação à execução. Pelo contrário, como apontado 

acima, o que há é entendimento jurisprudencial quanto a condenação de 

honorários sucumbenciais somente nos casos de procedência parcial ou 

total da impugnação, sempre em favor do Executado. Portanto, no 

presente caso, a suposta fixação de honorários sucumbenciais deveria, 

caso existente, se dar em desfavor do Embargante. Decido. Isso posto, 

REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Embargante. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 18 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31074 Nr: 1183-21.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edege Equipamentos Agropecuários
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Cristovão da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Cesar Poletto - 

OAB:7477/SC, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 Autos n° 1183-21.2010.811.0051 - 31074

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Edege Equipamentos 

Agropecuários, devidamente qualificado, em desfavor de Adair Cristovão 

da Rocha, igualmente qualificado, na qual, por meio de acordo, se 

conseguiu a satisfação integral do débito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

PROCEDA-SE à baixa das penhoras que recaíram sob os imóveis do 

Executado.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 09 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22001 Nr: 4313-24.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, 

Euclésio Schenkel, Celsio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:12002/MT, Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Autos n° 4313-24.2007.811.0051 - 22001

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao douto Subscritor dos Exequentes, uma vez que a 

sentença fixou os honorários advocatícios em valor fixo, não há que se 

falar em atualização do valor da causa para verificação do valor devido.

A toda evidência, os termos da sentença não podem ser interpretados em 

favor dos Exequentes apenas para beneficiá-los, ainda mais se 

considerado que a prolação da sentença foi seguida de inércia.

Assim, levando-se em conta o valor da condenação e a incidência dos 

juros de mora e correção monetária, chega-se ao montante de R$ 

7.276,51 - conforme cálculo em anexo.

Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor dos Exequentes, 

correspondente a R$ 7.276,51.

O remanescente deverá ser devolvido ao Executado mediante expedição 

de alvará.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79014 Nr: 3835-06.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenir Abadia da Silva, Sergio Murilo Rocha 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos iniciais para condenar os Requeridos à obrigação de pagar R$ 

7.405,41 ao Requerente.A dívida deverá ser atualizada pelo INPC, a partir 

do vencimento e acrescida de juros moratórios à taxa legal a partir da 

citação, na forma do art. 405 do NCC.CONDENO os Requeridos ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% do valor da condenação, levando-se em consideração, 

especialmente, o trabalho desenvolvido pelo profissional. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 24 de setembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80622 Nr: 850-30.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria Paulino Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos n° 850-30.2014.811.0051 - 80622

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento de valores em favor da Exequente.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará.

No mais, no que diz respeito à obrigação de fazer, nos termos do art. 536, 

do NCPC, INTIME-SE o Executado para o cumprimento voluntário da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

incidência única, desde logo arbitrada em R$ 5.000,00.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17915 Nr: 654-07.2007.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edielson de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Isso posto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na 

presente ação de busca e apreensão, na forma do art. 487, I, do 

NCPC.CONDENDO a Requerente ao pagamento das custas, em especial ao 

remanescente dos honorários periciais, e aos honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 

24 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81235 Nr: 1318-91.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdS, SRdS, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Caetano Bernardi - 

OAB:21013/O

 Autos n° 1318-91.2014.811.0051 - 81235

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos na qual os Exequentes não foram 

localizados para dizer sobre eventual, embora improvável, pagamento feito 

pelo Executado.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A ausência dos Exequentes impede o prosseguimento do feito, 

especialmente se considerado que, sem a participação ativa da 

representante, não se pode confirmar a manutenção da mora.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, na forma do art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil.

 CONDENO os Exequentes ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 1.669,44, na forma do item 18.3 

da Resolução 96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.

Sem prejuízo, CONDENO o Estado de mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios do ilustre Procurador dativo, desde logo 

arbitrados em R$ 1.669,44, na forma do item 18.3 da Resolução 96/2007 

da OAB/MT.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17486 Nr: 3375-63.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ilário de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:

 Autos n° 3375-63.2006.811.0051 – 17486.

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Em que pese a afirmação do Exequente de que os valores recebidos 

administrativamente, conforme apontados pelo Executado, já teriam sido 

descontados quando do recebimento de outro benefício previdenciário, o 

Exequente não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Além disso, a indicação do processo em que tais descontos teriam sido 

efetivados (p. 160/v) está ilegível.

Dessa forma, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos a comprovação de que os aludidos descontos já 

foram efetivados.

Recebida a manifestação do Exequente, INTIME-SE o Executado para que 

se manifeste quanto ao que entender de direito.

Caso silente o Exequente, VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22940 Nr: 908-43.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Costa, Adonias Gomes de 

Almeida, Graciene Barcelo de Almeida Amorim, Luciene Rodrigues Vilela 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karolaine F. de Freitas - 

OAB:10.101/MT, Ana Kélcia F. de Freitas - OAB:10.541/MT, Wilson 

Peagudo de Freitas - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonias Gomes de Almeida 

Júnior - OAB:4064/MT, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17973 Nr: 3514-15.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda, Paulo 

Fernando da Rosa, Lélio Aparecido Furini, Antônio Alberto Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, Maria 

Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Pinheiro Junior - 

OAB:214311/SP, KÉZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8.370, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome dos Executados.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Em caso de penhora, seja de bens ou valores, 

INTIMEM-SE os Executados, na pessoa de seu Representante Legal, para 

que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, ofereça embargos à 

execução.Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de 

seu ilustre Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

disponíveis dos Executados. Inexistindo bens penhoráveis dos 

Executados, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.Esgotado o 

prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de suspensão, 
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INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 13 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30216 Nr: 325-87.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 325-87.2010.811.0051 - 30216

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pelo Requerente para levantar o sigilo imposto a 

presente ação.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Requerente para que indique o endereço 

atualizado da Parte, se possível, ou para que requeira o que de direito, sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75141 Nr: 131-82.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Antônio Caramori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - 

Prefeito Municipal, Adilson Barbieri, Rogerio Nonato Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José de Andrade 

Geraldes - OAB:2671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT, 

Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Autos n° 131-82.2013.811.0051 – 75141.

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Conforme se verifica pelo extrato anexo, restaram-se frustradas as 

tentativas de busca pelo endereço atualizado do Requerido Rogério 

Nonato Mattos.

No entanto, em detida análise dos autos, verificou-se à p. 89, dos 

documentos juntados pelo próprio Requerente, que os débitos fiscais 

referentes ao imóvel da Quadra 07 Lote 06, está em nome de Rogério 

Donato de Melo.

Diante de tais fatos, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 

dias, manifeste-se nos autos quanto a eventual equívoco na grafia do 

nome do Requerido ainda não citado.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74004 Nr: 2991-90.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unicasa Indústria de Móveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thaina Angelica Feitoza de Campos - ME, 

Thainá Angelica Feitoza de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS COIMBRA CHARÃO 

FILHO - OAB:76310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Autos n° 2991-90.2012.811.0051 - 74004

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a insuficiência de bens penhoráveis do Executado, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do 

art. 921, III, do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT 24de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25475 Nr: 3396-68.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalir Mores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Dias de Campos - 

OAB:7403/MT, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 Autos n° 3396-68.2008.811.0051 - 25475

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual, mesmo extrajudicialmente, 

se conseguiu a satisfação integral do débito.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas pelo Executado.

Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27267 Nr: 1382-77.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134/MT, José Juvenil Severo da Silva - OAB:OAB/SP 97.053

 Autos n° 1382-77.2009.811.0051 - 27267

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 
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existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, a 

Representante da Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações acerca da última 

declaração de rendas do Executado, pelo Sistema Infojud.

Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis 

do Executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, 

do NCPC.

 Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80657 Nr: 880-65.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Ferreira da Silva Brito Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 880-65.2014.811.0051 – 80657

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77656 Nr: 2579-28.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portoseg S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueu da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2579-28.2013.811.0051 - 77656

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 3º, § 9 °, do Decreto de Lei 911/69, DEFIRO o pedido de 

restrição feito pelo Requerente.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus Procuradores, 

para que apresente o endereço atualizado do Requerido e também o local 

onde pode ser localizado o veículo, ou para que requeira as diligências 

correspondentes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 36196 Nr: 2738-39.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDSRRPSM, RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiroz - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Duranti - 

OAB:19533/O

 Sem prejuízo, OFICIE-SE à concessionária de energia elétrica – 

CEMAT/ENERGISA e, também, à de Água e Telefonia – Brasil Telecom, 

Vivo e Embratel, solicitando a qualificação do Executado se eventualmente 

cadastrada em seus sistemas.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário 

para a prisão civil do Executado.Na hipótese de não cumprimento, 

ENCAMINHE-SE mandado de prisão civil à Delegacia de Polícia Civil e Militar 

da Comarca do Executado e à Delegacia de Capturas. Em seguida, 

ABRA-SE vista dos autos ao Exequente e ao Ministério Público, a fim de 

que requeiram o que de direito. Não havendo solicitações, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até o cumprimento do 

mandado de prisão civil, ou até a prescrição da pretensão do Credor, 

observada a causa de impedimento/suspensão referente à 

menoridade.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 02 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76701 Nr: 1661-24.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidio Rosa de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1661-24.2013.811.0051 – 76701

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74693 Nr: 3691-66.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Balbinot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Kutzner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B
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 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência SOLICITE-SE informações ao departamento de trânsito, por 

meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado, pelo Sistema 

Infojud.Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem bens 

disponíveis do Executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC. Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 01 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80872 Nr: 1045-15.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1045-15.2014.811.0051 – 80872

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80772 Nr: 963-81.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 963-81.2014.811.0051 – 80772

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70557 Nr: 3435-60.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Silva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79561 Nr: 65-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Passoni, Oranil Passoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Infrutífera a 

providência, e inexistindo interesse na adjudicação do bem, assim como 

no desmembramento, DETERMINO a realização do leilão judicial do bem 

penhorado no prazo de 90 dias.Para tanto, NOMEIO, desde logo, o Senhor 

Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT nº 019, com endereço na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.836, edf. Work Center, 

Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefones: (65) 

3025-7500/99946-4717, E-mail: flares_aguiar@hotmail.com, como 

Leiloeiro.Ao Leiloeiro, ARBITRO comissão correspondente a 2,5% do valor 

da avaliação, suportada pelo Executado, nas hipóteses de adjudicação ou 

de remição, e a 5% do valor do bem em caso de arrematação, paga pelo 

arrematante (art. 884, parágrafo único, do NCPC).INTIME-SE o Sr. Leiloeiro 

para que, em aceitando o encargo, e atendendo às disposições do art. 

884 e 887 do NCPC, disponibilize data para a realização do leilão.Não 

sendo possível a concretização do leilão por meio eletrônico, deverá 

realizar-se de forma presencial, a ser efetivado no Átrio do Edifício do 
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Fórum, em conformidade com o disposto no §3º, do art. 882, do NCPC.Na 

hipótese de não haver lance igual ou superior à avaliação, haverá a 

necessidade de segundo leilão, no qual o bem não poderá ser arrematado 

em valor vil, atentando-se ao disposto no art. 891, parágrafo único, do 

NCPC.O Sr. Leiloeiro, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, 

deverá cientificar os Executados, por meio de seu Advogado, ou por 

correio, se não tiver Procurador constituído (art. 889, I, do NCPC), bem 

como os terceiros eventualmente arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 

do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1429 Nr: 545-71.1999.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesário Acelino de Olegário, Adiles Maria de Olegário 

Amorim, Tarcilio Acelino de Olegário, Celina de Olegário Batista, Nilton 

Acelino Olegário, Acelino Bráz de Olegário, ELIZA ROSA BORGES DA 

SILVA, Diva Borges dos Santos, Eufrosina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória Olegário - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailson Paulino Ramos - 

OAB:7452, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749/MT, Jose 

Ricardo Gomes - OAB:126.759/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 545-71.1999.811.0051 – 1429.

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão apresentado pelo Inventariante.

Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o Inventariante, para que apresente nos 

autos novo plano de partilha, demonstrando-se a concordância de todos 

os herdeiros capazes para homologação da partilha, nos moldes do art. 

659 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80526 Nr: 768-96.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janailson Augusto da Silva Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 768-96.2014.811.0051 - 80526

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome da 

Executada nos cadastros de maus pagadores.

Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário à efetivação da medida.

No mais, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que indique bens disponíveis da Executada, em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 3018-10.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bonifácio de Oliveira Junior, Edi Wilson 

Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 3018-10.2011.811.0051 - 70138

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de 

Livre Associação Vale do Cerrado, devidamente qualificado, em desfavor 

de Osmar Bonifácio de Oliveira Júnior e Edi Wilson Caetano, igualmente 

qualificados, na qual, por meio de acordo, se conseguiu a satisfação 

integral do débito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Por consequência, EXPEÇA-SE a competente carta de adjudicação em 

favor do Exequente quanto ao bem penhorado à p. 51.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 21 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34624 Nr: 1163-93.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha da Cruz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, DILMA GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892

 Autos n° 1163-93.2011.811.0051 - 34624

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Uma vez que a nulidade de citação foi reconhecida pela Instância 

Superior, faz-se necessária a repetição do ato citatório. No entanto, tendo 

em vista o comparecimento espontâneo da Requerida, mesmo que para 

apontar o vício, suprimido está o defeito processual. Razão pela qual, nos 

termos do art. 239, §1º do NCPC, REABRO a fase inicial do processo.

Para tanto INTIMEM-SE as Partes – só na pessoa dos ilustres 

Procuradores (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).
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 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34253 Nr: 793-17.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Carvalhais Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinesso Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rafael da Silva Taveira 

- OAB:15471

 Autos n° 793-17.2011.811.0051 - 34253

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de p. 388, uma vez que para a habilitação do crédito o 

Exequente deverá se atentar para as regras estabelecidas no art. 9º da 

Lei 11.101/05.

 Dessa forma, caberá ao próprio Exequente, o pedido de habilitação de 

seu crédito na recuperação judicial, na classe correspondente.

 No mais, DETERMINO o sobrestamento da execução em face da 

Executada Pinesso Agropastoril Ltda., nos termos do art. 6º da LRF.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 01 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71412 Nr: 404-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prati Donaduzzi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duomed Distribuidora de Medicamentos Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo David - OAB:PR/38409, 

Sibelle Guedin - OAB:PR/54.253, Simone Plaster Conti - 

OAB:44636/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 404-95.2012.811.0051 - 71412

Monitória

 Decisão.

Vistos etc.

Dada a impossibilidade de localização da parte Requerida, DEFIRO o 

pedido de citação editalícia.

Para tanto, DETERMINO a citação por edital da Requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias. Nessa hipótese, NOMEIO o ilustre Defensor Público como 

Curador da Requerida.

Após, INTIME-SE a Requerente, por meio do seu Procurador, para que 

requeira o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79638 Nr: 130-63.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubineia Caetano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a 

exclusão definitiva da inscrição do nome da Requerente, indicada na 

inicial.No mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, eventual manifestação por parte do interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71168 Nr: 165-91.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Régis Bordignon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP Distribuidora de Máquinas, Implementos e 

Peças Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DUARTE BARNES - 

OAB:56242

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 
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procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 01 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

AMANDA GOMES DA SILVA FRERES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

D E T E R M I N A Ç Ã O  D O  M M . ( ª ) J U I Z ( A )  D E  D I R E I T O 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001332-19.2018.8.11.0051 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: AMANDA GOMES 

DA SILVA FRERES ALVES Endereço: rua Santa Catarina, s/n, São 

Lourenço, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Data: 30/10/2018 

Horário: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CAMPO VERDE, 10 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001058-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAMAO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

D E T E R M I N A Ç Ã O  D O  M M . ( ª ) J U I Z ( A )  D E  D I R E I T O 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001058-55.2018.8.11.0051 Valor da causa: $0.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: JOAO RAMAO DA SILVA SANTOS 

Endereço: Av. Almir Alberto Schimidt, 74, Jardim Campo Verde, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Data: 06/11/2018 

Horário: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CAMPO VERDE, 10 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, e/ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 27/11/2018, às 13h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade, bem como acerca da liminar concedida, conforme id. 

15770863. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 10 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (INVENTARIADO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (INVENTARIADO)

EDIVALDO DE PAULA SIQUEIRA (INVENTARIADO)

JANAINA PAULA DA SILVA (INVENTARIADO)

ALEX DA SILVA PAGANO (INVENTARIADO)

ELZA PAULA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000285-10.2018.8.11.0051 Inventário. Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como DEFIRO 

a abertura do inventário. NOMEIO como inventariante a requerente 

LUCIANA PAULA DA SILVA, que deverá prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). Apresentadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e legatários, se houverem, 

bem como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal 

para que, havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito. No 

ato da citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, além de 

uma via da exordial, uma via das primeiras declarações, a rigor do que 

dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a Secretaria para 

encaminhar copia às Fazendas Públicas, nos termos do § 4º, do referido 

artigo. EXPEÇA-SE, ainda, edital de publicação para conhecimento de 

terceiros dos termos do presente inventário (art. 259, III, do NCPC). Após, 

CERTIFICADA a ocorrência das citações e intimações, ABRA-SE vistas às 

partes em cartório para se manifestarem sobre as primeiras declarações, 

consoante estabelece o art. 627 do NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública 

indicar o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que 

constem de seu cadastro, no prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo 

impugnações a que se refere o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação 

dos bens existentes, expedindo-se o competente mandado, salvo se a 

Fazenda Pública concordar com o valor atribuído aos bens pela 

inventariante e não houver incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). 

Acostado aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 635), devendo a 

secretaria observar o seguinte: a) Havendo impugnação do laudo, 

deverão os autos ser remetidos à conclusão; b) Aceita a avaliação, 

DEVERÁ a inventariante ser intimada para apresentar as últimas 

declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, INTIMEM-SE os envolvidos 

para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos autos 

(art. 637 do NCPC). Após, deverá ser comprovado nos autos o cálculo do 

tributo, devendo ser ouvidas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, a fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Havendo o pagamento das 

dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou 

declaradas nas primeiras e últimas declarações, FACULTO às partes a 

possibilidade de formularem pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 647 do NCPC), ou desde já apresentarem o plano de partilha. 

Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento do ITCMD, 

voltem-me os autos conclusos. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 3 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000426-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

MARCELO GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000426-29.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença. Despacho. 

Vistos etc. CITE-SE a liquidada para, querendo, apresentar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar, de 

maneira justificada as provas que pretende produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-a sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME-SE a parte liquidante para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando sua relevância e pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. DEFIRO o pedido de 
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exibição complementar de documentos, eis que os extratos e 

movimentações referentes às contas de titularidade da parte autora são 

documentos comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015) e 

imprescindíveis ao deslinde da causa, motivo pelo qual estando eles sob a 

guarda e custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição 

incidental, cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os 

detêm, a teor do que preceitua o art. 398 do NCPC. Por corolário, deverá a 

parte requerida apresentar todos os documentos relativos ao CPF 

782.395.911-91, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem 

admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte 

autora pretendia provar. Inteligência do art. 400 do novo Código de 

Processo Civil. Em última análise, DEFIRO os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de outubro 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001338-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLEINE CRISTINA ARAGON DA SILVA (RÉU)

ALEXANDRE ANTONIO TREVISAN (RÉU)

ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA SILVA (RÉU)

A. M. G. DA SILVA - ME (RÉU)

CARLA CRISTINA REGANHAN (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001338-26.2018.8.11.0051 Monitória. Despacho. Vistos etc. De 

início, não sendo o caso de aplicação do disposto no § 4º e 5º do art. 700, 

do NCPC, DEFIRO a expedição de mandado de pagamento, concedendo 

aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, bem como 

para o pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

pontos percentuais) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC); 

CONSIGNE-SE que, em caso de cumprimento do mandado no prazo acima 

estabelecido, os requeridos ficarão isentos de custas processuais (art. 

701, § 1º); ADVIRTA-SE que, independente de prévia segurança do juízo, 

os réus poderão opor embargos à ação monitória, nos próprios autos, no 

prazo previsto no art. 701, devendo atentar-se, ainda, para o estabelecido 

no §3º do art. 702, do NCPC; Transcorrido o prazo para o cumprimento da 

obrigação e não havendo o oferecimento de embargos, CONSTITUIR-SE-Á 

de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, 

as regras para o cumprimento de sentença (art. 701, §2º, NCPC); 

Apresentado os embargos, DETERMINO, desde logo, a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta (art. 

702 §5º, NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000287-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANY REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000287-77.2018.8.11.0051 Divórcio Litigioso. Despacho. Vistos 

etc. De início, DETERMINO a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de 

sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas forem 

necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito (art. 696, 

NCPC). CITE-SE o requerido, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado ou Defensor Público, atentando-se para o teor 

do § 2º do art. 695, do NCPC, devendo o mandado conter apenas os 

dados necessários à aludida audiência e estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, nos termos do § 1º do art. 695, do NCPC. CONSIGNE-SE, 

também, ser assegurado ao requerido à consulta do conteúdo do 

processo a qualquer tempo (art. 695, § 1º, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, 

que se a autocomposição restar infrutífera, a parte requerida poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no 

art. 341, do NCPC. INTIME-SE a parte autora para comparecer a audiência 

designada. PROCESSE-SE em segredo de justiça, consoante estabelece o 

art. 189, II, NCPC. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de outubro 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001898-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE MENEZES (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGUES TENORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001898-65.2018.8.11.0051 Inventário. Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como DEFIRO 

a abertura do inventário. NOMEIO como inventariante o requerente 

APARECIDO DE MENEZES, que deverá prestar compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). Apresentadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e legatários, se houverem, 

bem como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal 

para que, havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito. No 

ato da citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, além de 

uma via da exordial, uma via das primeiras declarações, a rigor do que 

dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a Secretaria para 

encaminhar copia às Fazendas Públicas, nos termos do § 4º, do referido 

artigo. EXPEÇA-SE, ainda, edital de publicação para conhecimento de 

terceiros dos termos do presente inventário (art. 259, III, do NCPC). Após, 

CERTIFICADA a ocorrência das citações e intimações, ABRA-SE vistas às 

partes em cartório para se manifestarem sobre as primeiras declarações, 

consoante estabelece o art. 627 do NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública 

indicar o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que 

constem de seu cadastro, no prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo 

impugnações a que se refere o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação 

dos bens existentes, expedindo-se o competente mandado, salvo se a 

Fazenda Pública concordar com o valor atribuído aos bens pelo 

inventariante e não houver incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). 

Acostado aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 635), devendo a 

secretaria observar o seguinte: a) Havendo impugnação do laudo, 

deverão os autos ser remetidos à conclusão; b) Aceita a avaliação, 

DEVERÁ o inventariante ser intimado para apresentar as últimas 

declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, INTIMEM-SE os envolvidos 

para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos autos 

(art. 637 do NCPC). Após, deverá ser comprovado nos autos o cálculo do 

tributo, devendo ser ouvidas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, a fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Havendo o pagamento das 

dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou 

declaradas nas primeiras e últimas declarações, FACULTO às partes a 

possibilidade de formularem pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 647 do NCPC), ou desde já apresentarem o plano de partilha. 

Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento do ITCMD, 

voltem-me os autos conclusos. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 8 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001913-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1001913-34.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Despacho. 

Vistos etc. Sendo do conhecimento do Subscritor a existência de ação de 

recuperação judicial em que se pleiteia o benefício à empresa requerida, 

OFICIE-SE nos  au tos  da  Recuperação  Jud ic ia l  n º 

1000935-57.2018.8.11.0051, a fim de que lá seja deliberado sobre a 

sujeição do crédito consignado nesta ação de busca e apreensão ao 

plano de recuperação judicial e, talvez mais importante, sobre a 

importância do bem à atividade explorada, se essencial ou não. Com a 

resposta, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que se manifeste nos autos. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001922-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO (ADVOGADO(A))

DEVAIR FRANCISCO CUSTODIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001922-93.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 9 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001929-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO MACHADO (AUTOR(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001929-85.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de outubro 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000367-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOFEGE FIACAO E TECELAGEM LTDA (EXEQUENTE)

VANIA DE FATIMA BAPTISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000367-41.2018.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial. 

Despacho. Vistos etc. Sendo do conhecimento do Subscritor a existência 

de ação de recuperação judicial em que se pleiteia o benefício à empresa 

executada, OFICIE-SE nos autos do processo de n. 

1000935-57.2018.8.11.0051, a fim de que lá seja deliberado sobre a 

sujeição do crédito consignado nesta ação de execução de titulo 

extrajudicial ao plano de recuperação judicial e, talvez mais importante, 

sobre a importância do bem à atividade explorada, se essencial ou não. 

Com a resposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que se manifeste nos autos, inclusive acerca da 

petição já adiantada pelo Requerido. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95999 Nr: 2739-82.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 Processo n° 2739-82.2015.811.0051 (Código 95999).

Cumprimento de sentença.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LETÍCIA FRANCIELLE 

DE MELLO em face de GILSON JOSÉ DE SOUZA, ambos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, requerendo a extinção 

do feito (ref. 55).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às ref. 55 e por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

No mais, atenda-se o pedido de ref. 58, nos termos pretendidos.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

art. 90, §2º do NCPC.

Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 04 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19358 Nr: 1692-54.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin, Ricardo Alexandre de Souza 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aníbal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:PR/55.499, MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT

 INTIMO ÀS PARTES, na pessoa de seus procuradores, para que, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca dos documentos 

juntados às fls. 164/191, do interessado RODOPARANÁ IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, que requereu a baixa da restrição judicial incidente 

sobre o bem relacionado à fl. 125 da relação constante do sistema 

Renajud, como sendo um caminhão M. Benz/AXOR 2540, ano: 208/2008, 

Chassi: 9BM9584618B576891, Placa: GZV8952, em nome do executado 

Vilson Paulo dos Reis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114235 Nr: 4401-47.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 38: 

"Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS a 

CONCEDER o auxílio-doença à requerente FRANCISCA XAVIER DA SILVA, 

no valor mensal a ser calculado de acordo com a legislação vigente, a 

partir do dia de início da incapacidade (01.01.2017), e perdurando por 06 

(seis) meses, conforme fixado no laudo pericial. As prestações em atraso 

deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5214 Nr: 1128-51.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Certifico e dou fé, que a busca de valores via BACENJUD restou 

infrutífera; INTIMO a parte exequente a fim de dar ciência da decisão de 

fls.130/132. "... c) Frustrada a busca de valores em contas das partes 

executadas, INTIME-SE as partes exequentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução. c.1.) Na eventualidade de a credora permanecer silente, desde 

logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC. Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de 

bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente 

(art. 921, § 4º, do NCPC). Transcorrido tal prazo, INTIME-SE a credora para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, caput, da CNGC . DEVERÁ constar da 

intimação a advertência sobre a necessidade das partes exequentes 

indicarem providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da CNGC ). 

Constatado o transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os 

autos conclusos para extinção (art. 581 da CNGC ). c.2.) Frisa-se, por 

pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade das 

partes executadas, o processo será desarquivado para prosseguimento 

da execução (art. 921, §3º, do NCPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001813-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

MARILENE SOUZA CIRILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001813-79.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuir condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que a 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 97.500,00 

(noventa e sete mil e quinhentos reais), ofertando como entrada, o valor 

de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais), a demonstrar 

indícios da sua capacidade financeira. Assim, é essencial que o 

requerente traga provas de sua hipossuficiência. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001851-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE JESUS PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001851-91.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Despacho. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos que o feito não fora instruído com a guia e 

o respectivo comprovante do recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para 

acostar aos autos os aludidos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, 

de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Cumprida a determinação ou transcorrido “in albis” o prazo 

assinalado, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 
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de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001859-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

JOANA MACIANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001859-68.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuir condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que a 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais), ofertando como entrada, o valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a demonstrar indícios da sua 

capacidade financeira. Além disso, infere-se da inicial que a autora é 

professora. Assim, é essencial que o requerente traga provas de sua 

hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte requerente. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001788-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

ELIZEU CANO DE LUNA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001788-66.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. – Da Justiça Gratuita. De início, vislumbra-se que o autor 

requer em sua exordial a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o argumento de não possuir condições de arcar com o pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios. De elementar 

conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, 

LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 

do Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa 

legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a 

gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde 

que a parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem 

sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

requerente firmou com a instituição financeira requerida um contrato de 

financiamento do veículo Marca Fiat, Modelo Strada – Work 1.4, Ano 

2014/2015, cor branca, o qual possuía à época o valor de R$ 38.000,00 

(trinta e oito mil reais), mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) 

parcelas de R$ 1.052,08 (mil e cinquenta e dois reais e oito centavos), a 

demonstrar indícios da sua capacidade financeira. Assim, é essencial que 

o requerente traga provas de sua hipossuficiência. – Planilha dos Valores 

Controversos/Incontroversos dos Contratos e Valor da Causa. Ainda, 

verifica-se que o requerente deixou de apresentar planilha dos valores 

controversos/incontroversos do contrato. Nesse contexto, tem-se que a 

ausência de tal informação pode dar causa ao reconhecimento da inépcia 

da petição inicial e o seu consequente indeferimento, a saber: Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: [...] §2º Nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Destarte, 

deve ser apontado o valor incontroverso e apresentada a planilha 

atualizada dos débitos, com a consequente adequação do valor dado à 

causa. Decido. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único, do novo Código 

de Processo Civil: a) comprovar sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do 

NCPC). Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte requerente. b) indicar o “quantum” 

incontroverso da dívida, apresentar a planilha dos débitos e retificar o 

valor da causa. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 
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providências. Campo Verde/MT, 1 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001861-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR(A))

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001861-38.2018.8.11.0051 Declaratória. Decisão. Vistos etc. 

Jair da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c.c 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em face 

de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, ambos 

devidamente qualificadas. Alega, em síntese, que teve o seu nome incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito, pela requerida, devido a uma suposta 

recuperação de consumo, no valor de R$ 319,43 (trezentos e dezenove 

reais e quarenta e três centavos), parcelado em 6x de R$ 53,24 

(cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). Neste contexto, pugna 

pela concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória para a 

retirada da restrição creditícia. Requer, ainda, a inversão do ônus da 

prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna 

pela declaração de inexigibilidade da inclusa fatura de energia elétrica no 

valor de R$ 319,43 (trezentos e dezenove reais e quarenta e três 

centavos), débito e pela condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). É o 

relato do necessário. Fundamento. – Da Tutela de Urgência. É cediço que 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de “prova inequívoca’ capaz de 

convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 382). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela provisória de 

urgência antecipatória, porquanto os requisitos para sua concessão estão 

configurados. E o argumento que dá suporte a essa assertiva reside na 

alegação do autor de que a requerida incluiu o seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, por uma suposta “recuperação de consumo”, sem 

que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor no desvio 

da energia. Além disso, segundo consta da carta ao cliente (Id. 

15597035), a própria ré informa que “a irregularidade encontrada ocorreu 

devido a fatores alheios a ação humana odendo ser caracterizada como 

uma deficiência técnica”. Em verdade, para demonstrar a verossimilhança 

do direito invocado tem-se que estando pendente ação em que se discute 

a exigibilidade do débito, a retirada do nome da suposta parte devedora 

dos cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. No mesmo 

sentido, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se 

visível com a inclusão do nome do requerente no rol de maus pagadores, o 

que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, causando-lhe limitações 

evidentes, agregando-lhe o anátema de mal pagadora e impedindo-lhe, por 

consequência, o acesso ao crediário. Logo, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de 

urgência. Salienta-se que, no presente caso, inexiste perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, NCPC), eis que 

pode ser revertido sem maiores dificuldades, por meio de nova inscrição 

do nome do autor no SPC/SERASA. Por oportuno, discorrendo sobre os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, NELSON 

NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: [...]3. 

Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. 

Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de 

urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 

periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, 

como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo 

elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a 

concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de 

urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a 

existência da plausabilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery: Recursos7, n. 3.5.2.9, 

p. 452) (...) §3º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de 

irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o 

caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio 

histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual 

reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a 

irreversibilidade do fato, que impede a concessão da medida. Quando 

houver irreversibilidade do direito, ou seja, quando puder resolver-se em 

perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (in Comentários 

ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 857, 858 e 859). Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui 

se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte 

requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte autora JAIR DA 

SILVA dos cadastros de restrições ao crédito SERASA e SPC, em relação 

à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do presente feito. b) 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. c) REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas 

forem necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, 

atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC. d) CITE-SE a parte 

contrária para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). e) ATENTE-SE a Secretaria 

para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação do autor 

para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo se for 

assistido pela Defensoria Pública. f) CONSIGNE-SE no mandado que as 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do 

NCPC). g) DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o 

prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido 

de cancelamento (art. 335, II, NCPC). h) ADVIRTAM-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é 
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considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado; i) Não realizado 

o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341, do NCPC. 

j) Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas 

no art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 

(quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências 

do art. 339, no NCPC; k) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 1 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001882-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCISCA MARINHO (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YES LAN HOUSE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001882-14.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c reparação de 

danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

Luzia Francisca Marinho em face de Yes Lan House, ambos já 

devidamente qualificados. Argumenta a requerente, em síntese, que a 

requerida incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porém 

nega qualquer vínculo com a própria. Acrescenta que, durante uma 

divulgação na Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati, o filho da autora 

preencheu um formulário de adesão para participar de um dos cursos 

ofertados pela ré, porém, no dia seguinte, antes mesmo da conclusão da 

matrícula do aluno, a requerente se deslocou até o estabelecimento da 

requerida para informar que não iria aderir ao curso escolhido pela 

criança. Neste contexto, pleiteia a concessão de tutela de urgência para 

retirada de seu nome dos mencionados cadastros. No mérito, pugna pela 

declaração de inexistência do débito indigitado e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de reparação pertinente aos danos morais 

impostos à requerente, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o 

relato do necessário. Fundamento. - Da Tutela de Urgência É cediço que 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de "prova inequívocà' capaz de 

convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 312). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela provisória de 

urgência antecipatória, porquanto os requisitos para sua concessão estão 

configurados. Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente 

diante da declaração da requerente de que não possui qualquer vínculo 

contratual com a ré, sendo que o curso escolhido por seu filho em razão 

das palestras proferidas em escolas desta cidade foi cancelado no dia 

seguinte à adesão, não tendo, ainda, a criança frequentado o 

estabelecimento da requerida para qualquer fim. No mesmo sentido, o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se visível com 

a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, o que 

lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, causando-lhe limitações 

evidentes, agregando-lhe o anátema de mal pagador e impedindo-lhe, por 

consequência, o acesso ao crediário. Logo, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de 

urgência. Salienta-se que, no presente caso, inexiste perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, NCPC), eis que 

pode ser revertido sem maiores dificuldades, por meio de nova inscrição 

do nome da autora no SPC/SERASA. Por oportuno, discorrendo sobre os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, NELSON 

NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY dissertam: [...]3. 

Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. 

Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de 

urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o 

periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, 

como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo 

elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a 

concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de 

urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a 

existência da plausabilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery: Recursos7, n. 3.5.2.9, 

p. 452) (...) §3º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de 

irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o 

caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio 

histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual 

reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a 

irreversibilidade do fato, que impede a concessão da medida. Quando 

houver irreversibilidade do direito, ou seja, quando puder resolver-se em 

perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (in Comentários 

ao Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 857, 858 e 859). Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui 

se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte 

requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR a 

EXCLUSÃO do nome da parte autora LUZIA FRANCISCA MARINHO dos 

cadastros de restrições ao crédito SERASA e SPC, em relação à dívida 

discutida nestes autos, até o deslinde do presente feito; b) REMETAM-SE 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC. c) 

CITE-SE a parte contrária para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). d) ATENTE-SE a 

Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação 

da autora para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo 
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se for assistida pela Defensoria Pública. e) CONSIGNE-SE no mandado 

que as partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do 

NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o 

prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido 

de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) ADVIRTAM-SE as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado; h) Não realizado 

o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341, do NCPC. 

i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas 

no art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 

(quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências 

do art. 339, no NCPC; j) POSTERGO a análise do pedido de inversão do 

ônus da prova. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 2 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001817-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSINEIDE GUIMARAES DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001817-19.2018.8.11.0051 Obrigação de Fazer. Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por 

danos materiais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte 

proposta por ROSINEIDE GUIMARÃES DA SILVA SANTOS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE e do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoas 

jurídicas de direito público, todos já devidamente qualificados. Argumenta, 

em síntese, que sofre com fortes dores na coluna, sendo diagnosticada 

com Hérnica Discal Posterior em L3-L4 E L4-L5, a qual impossibilita a 

realização de atividades básicas do dia a dia, eis que sequer consegue se 

levantar da cama, tendo inclusive que fazer o uso de cadeira de rodas 

para locomoção. A fim de sanar tal patologia, foi indicada por profissional 

da medicina a necessidade de submissão a uma cirurgia (artrodese) de 

coluna lombar com colocação de parafusos pediculares e descompressão 

das raízes nervosas. Acrescenta que aguarda a realização do referido 

procedimento há aproximadamente 04 (quatro) anos. Neste contexto, 

requer a concessão de tutela de urgência com o fim de compelir os 

requeridos à realização imediata da cirurgia na rede pública ou, na sua 

fata, na rede privada, bem como o custeio do tratamento integral até a 

plena recuperação da autora, sob pena de multa diária. Determinada a 

colheita do parecer do NAT/TJ-MT, este foi anexado no Id. 15698390 e foi 

conclusivo no sentido de se tratar de caso eletivo. É o relato do 

necessário. Fundamento. De início, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do Novo Código de Processo Civil e considerando o 

teor do ofício Oficio Circular nº 003/GPG/PGE/2016 solicitando “a dispensa 

da realização de audiência de conciliação nas causas da Fazenda 

Estadual e de suas autarquias”, DEIXO de designar audiência de 

mediação/conciliação entre as partes e passo à apreciação do pedido 

liminar. – Da Tutela de Urgência. De elementar conhecimento que o Novo 

Código de Processo Civil dispõe que à tutela provisória requerida contra a 

Fazenda Pública aplica-se o disposto no art. art. 1.059: Art. 1.059. À tutela 

provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos 

arts. 1º a 4º da Lei 8.347, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, §2º, da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Nesse sentido convém registrar que a Lei 

Federal n. 8.437/92, em seu art. 1º, §4º, estabelece que não será cabível, 

contra atos do poder público, medida liminar que esgote, no todo ou em 

parte, o objeto da ação. Não obstante, a jurisprudência é pacífica em 

reconhecer a admissibilidade de tal concessão contra ato omissivo do 

poder público, apesar das limitações legais apresentadas. Ressalta-se, 

outrossim, que a admissibilidade da medida opera-se exclusivamente em 

casos excepcionais, com o propósito de confirmar a garantia 

constitucional da devida tutela jurisdicional, aplicando-se aos casos em 

que a sua negação poderia culminar com o definhamento do direito ou de 

definida situação fática. Nesse sentido colaciona-se o seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. PRETENSÃO RECURSAL RELACIONADA À 

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O 

DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. POSSIBILIDADE DE DEFERIR-SE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. 1. Com relação à alegação de violação do art. 273 do CPC, o 

recurso especial não merece seguimento, pois, à luz da jurisprudência 

pacífica do STJ, esse recurso não é servil à pretensão de análise da 

presença ou ausência dos requisitos que autorizam o deferimento de 

medidas acautelatórias ou antecipatórias, mormente quando o Tribunal de 

origem constata a presença da fumaça do bom direito e do perigo da 

demora, como no caso, pois necessário o reexame fático-probatórios dos 

autos para tal fim, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: 

AgRg no REsp 1.172.710/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 05/11/2010; AgRg no REsp 1.121.847/MS, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/09/2009; AgRg no REsp 

1.074.863/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

19/03/2009; REsp 435.272/ES, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma, DJ 15/03/2004. 2. Há muito se sedimentou na jurisprudência do STJ 

o entendimento de que é possível a concessão de antecipação dos efeitos 

da tutela contra a Fazenda Pública para o fim de obrigá-la ao fornecimento 

de medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, 

a tratamento que lhe assegure o direito à vida. Precedentes: AgRg no Ag 

842.866/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 03/09/2007; REsp 

904.204/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 

01/03/2007; REsp 840.912/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 23/04/2007; AgRg no Ag 747.806/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJ 18/12/2007. 3. Agravo regimental não 

provido. (STJ AgRg no Ag 1299000/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 10/02/2012). 

Não se pode olvidar que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o artigo 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da premissa legalmente estabelecida pelo Novo 

Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ 

GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] 

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à 

existência de "prova inequívocà' capaz de convencer o juiz a respeito da 

"verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, 

dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o 

legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com 

base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou 

então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que 

tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o esclarecimento 

das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória (in Novo código de processo civil comentado I 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312). Da análise perfunctória 
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das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o 

pedido de tutela de urgência, porquanto os requisitos para a sua 

concessão não estão configurados. No caso, não há dúvida acerca da 

relevância das alegações da parte requerente, uma vez que possui 

“Hérnia discal posterior em L3-L4 e L4-L5”, consoante se infere por meio 

do relatório médico elaborado pelo Dr. Marlon Mendonça – Ortopedista – 

CRM 4075/MT (Id. 15494716). Por outro lado, os elementos colecionados 

até o momento não evidenciam o “risco de vida ou ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação”. Isso porque, considerando que o 

procedimento administrativo para a realização da intervenção cirúrgica já 

tramita desde o ano de 2014 e inexistindo nos autos quaisquer 

documentos demonstradores da alteração no quadro da doença nesse 

interim. Destaca-se, por pertinente, que o risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação que autoriza a concessão da liminar é o risco concreto, 

atual e grave, porquanto se este não é iminente, inexiste fundamento para 

a antecipação da tutela. Não isso bastasse, o Núcleo de Apoio Técnico do 

Tribunal de Justiça deste Estado assinalou que, “(...) sob o ponto de vista 

técnico trata-se de um caso eletivo” (...) (Id. 15698647). Dada a similitude, 

trago à colação o julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

deste Estado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 154443/2014, também 

estabelece: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - CIRURGIA ELETIVA – 

NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - PONDERAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a possível ordem de classificação da lista de espera, sob 

pena de violação ao princípio da isonomia. (AI 154443/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no 

DJE 16/06/2015). Assim, considerando a inexistência de qualquer outro 

relatório médico indicando o agravamento do caso da paciente, não há 

falar-se em perigo na demora de se aguardar a resolução deste feito, 

razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência é medida que se 

impõe. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: 

a) nos termos do art. 300, do NCPC INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada; b) CITEM-SE os requeridos, na pessoa seus procuradores (art. 

75, II, NCPC), para apresentarem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC), sob de pena de serem havidas como verdadeiras as 

alegações de fatos formuladas pela parte autora. REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341 do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000511-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000511-15.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão. Decisão. 

Vistos etc. De início, considerando que já transcorreu o prazo para 

cumprimento da avença, INTIME-SE o requerente para, em 05 (cinco) dias, 

informar este Juízo acerca do cumprimento ou não do acordo, ressaltando 

que a inércia do autor no prazo acima assinalado, será compreendida 

como concordância com a extinção do processo, nos termos do art. 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARUBENI BRASIL S A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000422-89.2018.8.11.0051 Ação de Cobrança. Decisão. Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência 

movida por MARUBENI BRASIL S/A em face de SÉRGIO NATAL ALMEIDA 

CLARO, ambos qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que no dia 

30 de junho de 2015, as partes negociaram a assinatura do Contrato de nº 

CMIC0052/15, cujo objeto era a entrega à requerente, da quantidade de 

3.000.000 Kg (três milhões de quilogramas) de milho em grãos, relativos à 

safra de 2014/2015, sendo que, em contrapartida, a parte autora se 

comprometeu a efetuar o pagamento do produto com base na quantidade 

efetivamente entregue a ele. Alega que apenas a quantidade de 583.440 

Kg (quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta quilogramas) 

de milho fora entregue e devidamente paga. Argumenta que o instrumento 

contratual restou rescindido de pleno direito em face ao inadimplemento da 

transação, motivo pelo qual faz jus ao recebimento de multa moratória, 

juros moratórios e perdas e danos sofridos. Nesse contexto, requer a 

concessão de tutela de urgência cautelar (arresto), via sistema 

BACENJUD, dos ativos financeiros disponíveis em contas-correntes do 

requerido, até o limite atualizado de R$ 1.022.898,97 (um milhão, vinte e 

dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos). No 

mérito, pugna pela condenação do requerido ao pagamento da dívida, com 

a incidência de juros moratórios, custas e honorários advocatícios. Após a 

análise da exordial, foi determinada a emenda à inicial, no sentido de 

acostar aos presentes autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sendo tal ordem cumprida pelo autor, conforme consta do Id. 

13763066. – Da Tutela de Urgência. De elementar conhecimento que, na 

atual sistemática implementada pelo novo Código de Processo Civil, a tutela 

provisória passou a ser o gênero do qual são espécies as tutelas de 

urgência e as de evidência, sendo que a primeira poderá ter natureza 

antecipada ou cautelar. É o que se infere do artigo 294 do NCPC, in verbis: 

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é 

inerente, leciona: Tutelas provisórias. O legislador agrupou sob o gênero 

tutelas provisórias tanto as tutelas satisfativas como as tutelas cautelares 

que porém ser prestadas mediante cognição sumária, isto é, fundadas em 

juízo de probabilidade (art. 300, CPC). A técnica antecipatória pode dar 

lugar a uma decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte 

fundada na urgência ou na evidência. A tutela cautelar, porém, é sempre 

fundada na urgência (art. 301, CPC). O legislador buscou caracterizar a 

urgência que dá lugar à tutela provisória no art. 300 e a evidência no art. 

311. (in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 306). Não menos cediço que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o artigo 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da premissa legalmente estabelecida denota-se 

que a tutela de urgência de caráter cautelar mantém escopo básico de 

assegurar o resultado útil do processo. Na verdade, busca-se uma 

proteção cautelar a uma futura e eventual efetivação de constrição nos 

autos da execução. E o raciocínio acima explanado guarda sintonia com o 

disposto no artigo 301, do NCPC que dispõe: Art. 301. A tutela de urgência 

de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Convém 

explicitar, ainda, que malgrado as diretrizes consagradas no artigo acima 

citado, o hermeneuta a elas não deve subsumir-se, já que não são 

hipóteses de incidência de estirpe taxativa, mas sim, meramente 

exemplificativas. A propósito, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO dissertam: 1. Tutela cautelar. Toda e 

qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida 

pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao 

arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra 

alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser 

obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito 

brasileiro - isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código 

reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter 

repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do 

arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa 

que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda 
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e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fomus boni iuris) e 

perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente 

incorporou o significado desses termos- tal como eram compreendidos na 

legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a 

resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. Sequestro 

é uma medida cautelar que visa a proteger de um perigo de dano a tutela 

do direito à coisa. Arrolamento de bens é uma medida cautelar que visa a 

descrever, apreender e depositar determinada universalidade de bens 

exposta a um risco de dano. Protesto contra alienação de bens é uma 

medida cautelar que visa assegurar a frutuosidade da tutela do direito à 

reparação ou ao ressarcimento diante de um perigo de dano. Serão 

cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra 

alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração 

dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à 

reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação. (p. 314) Nesse panorama, conclui-se que os 

requisitos para medidas cautelares repousam na probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

caso dos autos, perquirindo os fatos submetidos à apreciação, em um 

juízo de convicção de natureza provisória, tem-se por ausentes os 

requisitos para o deferimento do pedido. Em princípio, verifica-se que, além 

de o contrato em questão não estar assinado pelas partes, se encontram 

ausentes, também, recibos de pagamento ou extratos de transferência 

bancária e notas fiscais com o respectivo termo de entrega parcial dos 

produtos. Isso porque, inexistindo assinaturas do comprador e do 

vendedor na minuta contratual, impossível, à vista tão somente desta, 

reconhecer como pactuada a compra narrada na exordial, o que fragiliza a 

alegada probabilidade do direito invocado. Sob outro prisma, a parte autora 

não logrou êxito em expor situação a dar azo ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Isso porque, o único fundamento do 

requerimento de tutela se funda no inadimplemento da parte devedora 

perante o credor, desacompanhada de qualquer lastro probatório acerca 

do receio de extravio, dissipação do patrimônio, insolvência do devedor 

ou, ainda, qualquer motivo que justificasse a necessidade da medida. 

Logo, em juízo perfunctório, não se justifica o deferimento da cautela ora 

buscada. Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO: a) INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. b) REMETAM-SE 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC; c) 

CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC); d) ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado, salvo se for assistida pela Defensoria Pública; 

e) CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC); f) DEVERÁ o requerido 

manifestar expressamente eventual desinteresse na autocomposição, no 

prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida audiência (art. 334 §5º 

NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, NCPC); g) ADVIRTAM-SE 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado; h) Não realizado o acordo, a parte requerida poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob pena de 

serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 

341 do NCPC; i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das 

matérias elencadas no art. 338 do NCPC, desde já, FACULTO à autora no 

prazo de 15 (quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as 

providências do art. 339 no NCPC; Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001872-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001872-67.2018.8.11.0051 Anulatória. Despacho. Vistos etc. 

Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições 

de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, observa-se que o requerente, em sua inicial, se 

declara microempresário, no ramo atacadista de matérias-primas agrícolas 

(classificador de grãos). Verifica-se, em uma ótica de cognição sumária, 

que tais elementos não indicam a hipossuficiência da parte autora, ao 

contrário, direcionam-se a comprovar sua capacidade financeira. Sob 

outro prisma, infere-se dos autos que o requerente não acostou aos autos 

seus documentos pessoais ou ato constitutivo da microempresa, 

deixando, também, de informar seu e-mail eletrônico e de juntar 

comprovante de endereço. Não isso bastasse, a parte autora sequer 

trouxe todos os atos que pretende ver anulados, ou seja, a NOTIFICAÇÃO 

DE OMISSO DO ARQUIVO SINTEGRA 306993/1624/32/2016 e ACF nº 

353514/1624/32/2016. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a) comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC); b) colacione ao feito seus 

documentos pessoais ou ato constitutivo da microempresa, comprovante 

de endereço, a Notificação de Omisso do Arquivo SINTEGRA 

306993/1624/32/2016 e ACF nº 353514/1624/32/2016; e, c) informe seu 

respectivo endereço eletrônico, nos termos acima mencionados, sob pena 

de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, para efeitos da ordem contida no “item a”, 

REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo das 

custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de concessão 

ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem apresentados 

pela parte requerente. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 
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providências. Campo Verde/MT, 3 de outubro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001187-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

EUNICE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001187-60.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença. Decisão. 

Vistos etc. Da análise da inicial, verifica-se que esta se encontra 

desacompanhada da sentença a ser liquidada. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sanar a irregularidade acima apontada, acostando nos autos a 

sentença a ser liquidada, porquanto tratar-se de documento indispensável, 

a teor do art. 320 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma 

legal. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000963-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAMIRO NELSI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000963-25.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto impertinente o deferimento do pedido liminar. Realmente, se bem 

observadas as razões apresentadas na inicial, nota-se a insuficiência 

jurídica de boa parte dos argumentos do Requerente, que deduziu 

pretensão contra questões já pacificadas pelas instâncias superiores, 

notadamente o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação 

ordinária. À partida, presume-se a idoneidade da forma composta de 

capitalização dos juros, dada a autorização constante assim do art. 5º da 

Medida Provisória 2.170-36. Não parece razoável a alegação de 

inconstitucionalidade formal da aludida norma, vez que a regra do art. 192, 

a exigir lei complementar para a regulação do Sistema Financeiro Nacional, 

não necessariamente haveria de alcançar todas as práticas do mercado 

financeiro, aí incluída a disposição acerca dos juros remuneratórios. Dito 

de outro modo, reserva-se a lei complementar só a estruturação do 

mencionado Sistema Financeiro Nacional. No mais, de breve leitura do 

quadro resumo do negócio jurídico celebrado pelas Partes, não se nota a 

estipulação de juros gravosos, a merecerem a qualificação de abusivos. 

Do que se infere do aludido documento, as Partes estipularam juros 

remuneratórios de 2,71% ao mês, taxa esta próxima à praticada 

comumente no mercado. Assim, ao menos no presente momento 

processual, o título emitido não parece merecer alteração. Decido. Pelo 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO os pedidos 

antecipatórios feitos pelo Requerente, cabendo-lhe, então, o pagamento 

das contraprestações tal como originalmente definido pelas Partes, 

sujeitando-se, consequentemente, aos efeitos de sua mora, se inviável a 

purgação. Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC). CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE o autor – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 5 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

ROSAIDEN SANTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001658-76.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Decisão 

Interlocutória. Vistos etc. De início, antes de apreciar o pleito autoral, 

pertinente oportunizar ao requerente a possibilidade de emendar sua 

inicial, a fim de sanar a irregularidade a seguir apontada. É cediço que a 

petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, a rigor do que dispõe o art. 320 do NCPC. Na 

hipótese versada, o autor, apesar informar que solicitou junto à parte 

requerida a remessa de cópias do contrato via e-mail e também que este 

se encontrava anexo, verifica-se que o referido documento, em verdade, 

não fora juntado nos autos, o qual é essencial para ações desta natureza. 

LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL 

MITIDIERO prelecionam: 1. Indispensáveis. Os documentos indispensáveis 

à propositura da ação são os documentos substanciais e os documentos 

fundamentais. Os documentos substanciais são aqueles que o direito 

material entende da substância do ato (art.406, CPC); os fundamentais, 

aqueles que dizem com a prova das alegações da causa de pedir (STJ, 4. 

a Turma, REsp 114.052/PB, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

j.15.10.1998,Dj14.12.1998, p. 243). Além desses, a procuração outorgada 

ao advogado da parte constitui documento indispensável à propositura da 

ação (art. 104, CPC). São considerados documentos fundamentais, por 

exemplo, na ação que visa à obtenção de repetição de indébito tributário, 

"aqueles hábeis a comprovar a realização do pagamento indevido e a 

legitimidade ativa ad causam do contribuinte que arcou com o referido 

recolhimento" (STJ, 2.a Turma, REsp 923.150/PR,rel.Min. Eliana Calmon, j. 

16.08.2007, D]29.08.2007, p. 183). Os documentos fundamentais 

constimem prova documental e, assim, devem vir aos autos com a petição 

inicial (art. 434, CPC). (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de 

processo civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 341) 

(destaquei). Diante do exposto, DETERMINO a intimação do requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos presentes autos cópia 

do contrato que se pretende revisar, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Cumpridas as determinações ou transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 25 

de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001860-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES SOARES (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)
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Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001860-53.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuir condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que a 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 72.250,00 

(setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), ofertando como entrada, 

o valor de R$ 7.225,00 (sete mil, duzentos e vinte e cinco reais), a 

demonstrar indícios da sua capacidade financeira. Assim, é essencial que 

a autora traga provas de sua hipossuficiência. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte requerente. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de outubro 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (RÉU)

BANCO CSF S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001687-29.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Despacho. 

Vistos etc. De início, verifica-se que a requerente deixou de apresentar 

planilha dos valores controversos/incontroversos dos contratos. Nesse 

contexto, tem-se que a ausência de tal informação pode dar causa ao 

reconhecimento da inépcia da petição inicial e o seu consequente 

indeferimento, a saber: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

[...] §2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. Assim, deve ser apontado o 

valor incontroverso e apresentada a planilha atualizada dos débitos, com a 

consequente adequação do valor dado à causa. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da requerente para que indique o “quantum” 

incontroverso da dívida, apresente a planilha dos débitos, retifique o valor 

da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, parágrafo único do novo 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 26 de setembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001794-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADALIR MORES (EXEQUENTE)

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE 3 FAMILIAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001794-73.2018.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial. 

Despacho. Vistos etc. Vislumbra-se que o exequente requer a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

exequente labora na qualidade de avicultor, e considerando os elevados 

valores das negociações celebradas com a pessoa jurídica executada, é 

essencial que o exequente traga provas de sua hipossuficiência. Diante 

do exposto, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC), sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo 

único, do novo Código de Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os 
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autos ao Distribuidor para realização do cálculo das custas eventualmente 

devidas, a fim de nortear a decisão de concessão ou não de justiça 

gratuita, frente aos documentos a serem apresentados pela parte credora. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 26 de setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001031-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

ILDEMAR IVAN BOMM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZE ABADIA MARINHO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001031-72.2018.8.11.0051 Ação de Exigir Contas. Despacho. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos foi oportunizada a Parte Requerente 

comprovar a ausência de recursos, contudo, esta se limita apresentar 

declaração de hipossuficiência, deixando de trazer qualquer documento 

hábil a comprovar sua incapacidade de arcar com o pagamento das 

custas e taxas judiciais. Convém explicitar, de início, que a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas 

provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada 

caso concreto, de modo que este deve ser deferido somente a quem 

provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), 

sendo ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para sua 

obtenção. Neste sentido, também a Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 

A questão veio expressa no Novo Código de Processo Civil que dispõe no 

art. 98 do CPC/15, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sobre o tema, LUIZ GUILHERME 

MARINONI leciona: Estando no processo pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, basta igualmente a mera afirmação; tendo fins lucrativos, 

todavia, é de rigor que comprove o estado de necessidade, apontando as 

dificuldades financeiras por que passa (STJ, 5.aTurma, REsp 603.137/MG, 

rel.Min.AmaldoEstevesLima,j.22.05.2007, D] 11.06.2007, p. 347). (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 177). No caso dos autos, não é demais mencionar que a Parte 

Requerente, conforme bem apontado em anterior decisão, “intitula-se 

comerciante, a demonstrar indícios de sua capacidade financeira”. Não 

isso bastasse, apesar de oportunizada, a Parte Requerente deixou de 

trazer documento hábil para comprovar sua insuficiência de recursos, tais 

quais: declaração de imposto de renda, ou registro similar, limitando-se a 

trazer declaração de hipossuficiência. Logo, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se 

o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (TJMT, AgR 41240/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não comprovada a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo. Por fim, 

verifica-se que o requerente deixou de cumprir a deliberação anterior no 

que diz respeito à correção do valor atribuído à causa. Nestes termos, 

INTIME-SE o requerente para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como cumprir a determinação anterior, no tocante 

à correção do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, com fulcro no art. 320 e 321, § único, do NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001274-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELOISA FERNANDES DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001274-16.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Extrai-se dos autos foi oportunizada a Parte Requerente comprovar a 

ausência de recursos, contudo, esta permaneceu silente. Convém 

explicitar, de início, que a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos autos e na 

análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo 

que este deve ser deferido somente a quem provar, satisfatoriamente, a 

insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo ônus da pessoa 

jurídica comprovar os requisitos para sua obtenção. Neste sentido, 

também a Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A questão veio 

expressa no Novo Código de Processo Civil que dispõe no art. 98 do 

CPC/15, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sobre o tema, LUIZ GUILHERME 

MARINONI leciona: Estando no processo pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, basta igualmente a mera afirmação; tendo fins lucrativos, 

todavia, é de rigor que comprove o estado de necessidade, apontando as 

dificuldades financeiras por que passa (STJ, 5.aTurma, REsp 603.137/MG, 

rel.Min.AmaldoEstevesLima,j.22.05.2007, D] 11.06.2007, p. 347). (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 177). No caso dos autos, não é demais mencionar que a Parte 

Requerente, conforme bem apontado em anterior decisão, “firmou com a 

empresa requerida um contrato de compra e venda de imóvel, avaliado na 

época da negociação em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), 

ofertando como entrada, o valor de 12.500,00 (doze mil e quinhentos 

reais)”. Não isso bastasse, apesar de oportunizada, a Parte Requerente 

quedou-se inerte, deixando de trazer documento hábil para comprovar sua 

insuficiência de recursos, tais quais, a declaração de imposto de renda ou 

registro similar. Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO INTERNO - 

DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (TJMT, AgR 41240/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não comprovada a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo. Nestes 

termos, INTIME-SE a requerente para fazer o depósito das custas iniciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

com fulcro no art. 320 e 321, § único, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 5 de outubro 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

GENIR LORENZETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1001275-98.2018.8.11.0051 Revisional de Contrato. Decisão. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos foi oportunizada a Parte Requerente 

comprovar a ausência de recursos, contudo, esta se se limita apresentar 

comprovante de imposto de renda parcial, sem demonstrar os seus 

completos vencimentos, deixando de apresentar ainda, qualquer 

documento hábil a comprovar sua hipossuficiência financeira. Convém 

explicitar, de início, que a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos autos e na 

análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo 

que este deve ser deferido somente a quem provar, satisfatoriamente, a 

insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo ônus da pessoa 

jurídica comprovar os requisitos para sua obtenção. Neste sentido, 

também a Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A questão veio 

expressa no Novo Código de Processo Civil que dispõe no art. 98 do 

CPC/15, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” Sobre o tema, LUIZ GUILHERME 

MARINONI leciona: Estando no processo pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, basta igualmente a mera afirmação; tendo fins lucrativos, 

todavia, é de rigor que comprove o estado de necessidade, apontando as 

dificuldades financeiras por que passa (STJ, 5.aTurma, REsp 603.137/MG, 

rel.Min.AmaldoEstevesLima,j.22.05.2007, D] 11.06.2007, p. 347). (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 177). No caso dos autos, não é demais mencionar que a Parte 

Requerente, conforme bem apontado em anterior decisão, “firmou com a 

empresa requerida um contrato de compra e venda de imóvel, avaliado na 

época da negociação em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil), ofertando 

como entrada, o valor de 14.000,00 (quatorze mil reais)”. Não isso 

bastasse, apesar de oportunizada, a Parte Requerente deixou de trazer 

documento hábil para comprovar sua insuficiência de recursos, tais quais: 

declaração de imposto de renda integral, ou registro similar, limitando-se a 

trazer comprovante de imposto de renda parcial, sem demonstrar os seus 

completos vencimentos. Inclusive, verifica-se dos vencimentos ora 

descritos, que tais se mostram incompatíveis com o elevado valor 

adimplido para aquisição do bem imóvel objeto da ação. Logo, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. De inteira pertinência ao 

tema versado, colaciona-se o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de 

Justiça deste Estado: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA 

APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE 

ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - 

BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é 

suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária, em 

especial no caso da pessoa jurídica, para quem não milita em favor a 

presunção de insuficiência de recursos feita em declaração, descrita na 

regra do §3º do art. 99 do Novo CPC, exclusiva para pessoa natural. 

(TJMT, AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 

12/06/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não 

comprovada a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Nestes termos, INTIME-SE o requerente para fazer o depósito 

das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, § único, do 

NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 5 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001917-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CEZAR BITENCOURT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001917-71.2018.8.11.0051 Monitória. Despacho. Vistos etc. 

Extrai-se dos autos que o feito não fora instruído com comprovante do 

recolhimento das custas e taxas processuais. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para acostar aos autos o 

comprovante do recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 

15 (quinze) dias, de acordo com o art. 290, do NCPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 8 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000802-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

ENRIQUE SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000802-15.2018.8.11.0051 Alvará Judicial. Decisão. Vistos etc. 

Antes de apreciar o pleito autoral, pertinente oportunizar ao requerente a 

possibilidade de emendar sua inicial, pois esta deverá ser instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, a rigor do que dispõe o 

art. 320 do NCPC. Na hipótese versada, o autor deixou de apresentar a 

certidão de óbito do de cujus e a cópia da sentença proferida nos autos 

do Processo n. 01020.2009.071.23.006 na Justiça do Trabalho, 

documentos essenciais para a propositura de ação desta natureza. Diante 

do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial para apresentar os documentos acima 

descritos (certidão de óbito e cópia da sentença proferida nos autos do 

Processo n. 01020.2009.071.23.006 na Justiça do Trabalho), sob pena de 

indeferimento da inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo 

Código de Processo Civil. Cumpridas as determinações ou transcorrido “in 

albis” o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 9 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001916-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONERIO CAZARIN (EXEQUENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001916-86.2018.8.11.0051 Anulatória. Decisão. Vistos etc. 

Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições 

de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 
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aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, observa-se que o requerente, em sua inicial, declara 

que atua no ramo atacadista de matérias-primas agrícolas. Verifica-se, em 

uma ótica de cognição sumária, que tais elementos não indicam a 

hipossuficiência da parte autora, ao contrário, direcionam-se a comprovar 

sua capacidade financeira. Sob outro prisma, infere-se dos autos que o 

requerente não acostou aos autos seus documentos pessoais ou ato 

constitutivo da microempresa, deixando, também, de informar seu e-mail 

eletrônico e de juntar comprovante de endereço. Não isso bastasse, a 

parte autora sequer trouxe o ato que pretende ver anulado, ou seja, as 

cópias do processo “Aviso de Cobrança II”. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a) comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC); 

b) colacione ao feito seus documentos pessoais ou ato constitutivo da 

microempresa, comprovante de endereço, cópias do processo “Aviso de 

Cobrança II”; e, c) informe seu respectivo endereço eletrônico, nos termos 

acima mencionados, sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem prejuízo, para 

efeitos da ordem contida no “item a”, REMETAM-SE os autos ao 

Distribuidor para realização do cálculo das custas eventualmente devidas, 

a fim de nortear a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente 

aos documentos a serem apresentados pela parte requerente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000484-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA GOMES (IMPETRANTE)

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000484-32.2018.8.11.0051 Mandado de Segurança. Sentença. 

Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luzia Rosa 

Gomes em face do Município de Campo Verde/MT, ambos já devidamente 

qualificados. Após a análise da exordial, o pedido liminar foi indeferido, 

ordenando a notificação da autoridade coatora (Id. 13233947). Extrai-se 

dos autos que a parte exequente requer a extinção do feito, com 

julgamento do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, tendo 

em vista a sua convocação para posse e exercício do cargo público de 

enfermeira da rede municipal de saúde de Campo Verde/MT (Id. 

14733192). É o relato do necessário. Fundamento. Vislumbra-se do feito 

que a parte requerente postula pela extinção do mandamus, sem 

resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, 

tendo em vista a sua convocação para posse e exercício do cargo público 

de enfermeira da rede municipal de saúde de Campo Verde/MT. Neste 

contexto, de rigor reconhecer que não há mais interesse processual neste 

feito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de 

segurança, com fulcro no art. 485, inciso VI, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, por perda superveniente do interesse processual. ISENTO 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. P.I. Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 3 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153970 Nr: 6064-60.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Nascimento, Eguinaldo Fabiano de 

Santana Silva, Alyson Cleyton Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 6064-60.2018.811.0051 (153970)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição das testemunhas LUCINALDO P. DA 

SILVA, DANIELLE CRISTINA DA COSTA e ELTON CASO para realizar-se 

no dia 06 de dezembro de 2018, às 16h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se as testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153972 Nr: 6066-30.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marques de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lourenço Lucio Filho - 

OAB:OAB/PR 77.209

 Autos n° 6066-30.2018.811.0051 (153972)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha CLAUDIO JUVENCIO DE 

SOUZA para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 17h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 4 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-33.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR LORENZETTI - ME (EXEQUENTE)

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTCOTTON PRESTACAO DE SERVICO AGRICOLA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010144-33.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pelo Exequente por 
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meio da petição de ID 13007419, DEVENDO ser expedido mandado para 

que o oficial de justiça descreva os bens que guarnecem o 

estabelecimento comercial executado. Juntado o mandado aos autos, 

INTIME-SE o Exequente para que se manifeste, no prazo de 10(dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 10 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000914-18.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se o 

Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre o pedido 

formulado pela Requerida por meio da petição de ID 12450036, requerendo 

o que entender de direito. Decorrido o prazo ou com a resposta, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 10 de outubro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FOLETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000390-21.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido formulado pelo Requerente, por meio da petição de ID 

13117595, determino novamente a intimação do Requerente para que se 

manifeste acerca da informação de cumprimento da obrigação de fazer 

pela Requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 10 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000873-51.2017.8.11.0051 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 §2º, do CPC, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, conforme pedido de ID 13084462. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde - MT, 

10 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-10.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOLON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

FOTO ART LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010745-10.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pela Exequente, por meio da petição de ID 13094163. 

DETERMINO a emissão de certidão judicial de existência da dívida, 

conforme determina o artigo 517, do CPC, para registro em Cartório de 

Protesto, de acordo com o Provimento 07/2007-CGJ e Enunciado 76 do 

FONAJE, ou mesmo para ajuizamento de nova execução. Anote-se que na 

certidão deverá constar a qualificação completa das partes, último valor 

atualizado do débito nos autos, dispositivo da sentença ou acórdão e 

outros detalhes, conforme modelo anexo. Após, nada mais a ser 

deliberado, arquive-se, com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 10 de outubro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000648-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATHAN GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça id. 

12252482, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 10 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011260-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA (ADVOGADO(A))

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a advogada do autor para que junte aos 

autos a procuração com poderes específicos para receber quitação por 

meio de alvará judicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-24.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

WAGNER SELVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RABELO MANGERI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DIEGO RIOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010757-24.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. O Exequente, por meio da petição de ID 13106957, pede pela 

penhora on line do valor do débito em execução e, considerando que 

embora o credor possui advogada constituída, não apresentou planilha de 

débito atualizada, razão pela qual esta Subscritora realizou a atualização 

do débito, utilizando, para tanto os parâmetros fixados na sentença (ID 

10045929 e 11502871). Desta forma, o valor atualizado da condenação é 

de R$16.508,51 (dezesseis mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Assim, defiro o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BacenJud, no importe de R$16.508,51 (dezesseis mil, 

quinhentos e oito reais e cinquenta e um centavos), nas contas existentes 

da Executada. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na pessoa de 

seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, 

CPC). Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que 

deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 20 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBUQUERQUE DE LYRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. A reclamada em seu petitório afirmou de forma genérica ser de 

responsabilidade do consumidor o pagamento pelo uso do esgoto quando 

este estiver disponível para a instalação, trazendo reportagens e outros 

detalhes sobre o início do esgoto nesta cidade. Assim, alegando fato 

impeditivo ao pedido do Reclamante, ou seja, que não lhe cabe o 

reembolso das tarifas de esgoto cobradas, DETERMINO, conforme 

preceitua o artigo 373, do CPC, que o RECLAMANTE, no prazo de 10(dez) 

dias, comprove nos autos, desde que data a rede de esgoto está 

disponível para ligação na residência do Reclamante. Sem prejuízo, 

DETERMINO que seja oficiado ao Presidente do Condomínio da Palmeiras 

para que informe nos autos se realmente a rede de esgoto já está 

disponível para instalação nas residências dos condôminos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde, 10 de outubro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simoes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE BALTAZAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ADEMIR DANTAS DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000291-17.2018.811.0051 Polo Ativo: ADEMIR DANTAS DE MATOS e 

JOSE BALTAZAR RIBEIRO DA SILVA Polo Passivo: FERMAT – INDÚSTRIA 

E COMERCIO DE PERFIS LTDA - EPP Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ADEMIR 

DANTAS DE MATOS e JOSE BALTAZAR RIBEIRO DA SILVA contra 

FERMAT INDSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA - EPP objetivando 

indenização por danos morais e restituição em dobro. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminares de decadência, no mérito, afirma 

que os produtos foram entregues, juntando comprovante de entrega, 

defende a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar arguida pela Ré se confunde com o mérito e cm ele 

será analisada, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como prova da ausência 

dos produtos que não foram entregues pela Ré, ou neste caso, um boletim 

de ocorrência. Já a reclamada em sua defesa, retifica que os produtos 

foram entregues, juntando comprovante de entrega assinados pelos 

Reclamantes, informando que os autores somente percebeu que estava 

faltando alguns produtos 03 meses após a entrega, defendendo neste 

caso, o prazo decadencial, alega a inexistência de ato ilícito. Assim, 

insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve a entrega dos produtos adquiridos pelos autores. 

Por outro lado, não há provas de que tais produtos não foram entregues 

pela Ré, pois conforme se observa da nota fiscal em anexo a inicial, esta 

consta data de 26.09.2017 e a reclamação perante o PROCON foi 

efetivada na data de 29.01.2018, ou seja, demonstra que ocorreu um 

lapso temporal de 120 dias entre a entrega e a conferencia da mercadoria. 

No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, efetuando a entrega dos produtos adquiridos pelos 

reclamantes, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a 

seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, I e II do 
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Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do 

Código Civil vigente. Por outro lado, os Autores não se desincumbiram do 

seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a 

parcial entrega dos produtos adquiridos, objeto de discussão nestes 

autos. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não 

há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. No 

entanto esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Restituição em Dobro 

No que tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou 

comprovado pela Ré que tais produtos foram devidamente entregues, 

motivo pelo qual, há de ser indeferido o pedido de restituição em dobro 

requerido pelos autores. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 10 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 10 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000293-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRCE ZERIAL PARIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 200467/2018 Autos de Origem: 

1000293-53.2018.8.11.0029 PJE Solicitante/Requerente: DIRCE ZERIAL 

PARIS Solicitado/Requerido: BANCO DO BRASIL SEGUROS – COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL . CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que 

os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - MT, 

cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centros Judiciários sob o nº 200467/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 04 de dezembro de 2018 às 15h30min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 05 de outubro de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000204-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VALERIANO MARTINS (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do mandado de intimação ID ( 15858588), no 

prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000204-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VALERIANO MARTINS (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do mandado de intimação ID ( 15858588), no 

prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000204-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VALERIANO MARTINS (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 200470/2018 Autos de Origem: 

1000204-30.2018.8.11.0029 PJE Solicitante/Requerente: RURAL 

CANARANA LTDA Solicitado/Requerido: BRUNO VALERIANO MARTINS, 

MOISES VALERIANO DA SILVA e ADRIANA MARIA MARTINS . CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 200470/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 04 de dezembro de 2018 às 16h00min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 05 de outubro de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000204-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VALERIANO MARTINS (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000204-30.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: RURAL CANARANA LTDA REQUERIDO: BRUNO 

VALERIANO MARTINS, MOISES VALERIANO DA SILVA, ADRIANA MARIA 

MARTINS VALERIANO Vistos. Trata-se de tutela cautelar requerida em 

caráter antecedente. Deferida e efetivada a cautelar, fora apresentado 

pedido principal de execução para entrega de coisa incerta (Id. 

15251800), no prazo legal. Assim sendo, nos termos do art. 308, §3º, 

CPC, determino a realização de audiência conciliatória. Para tanto, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) para possível solução consensual da lide, 

observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de Processo 

Civil. Itimem-se as partes para que compareçam perante este juízo, no 

fórum desta comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos. Deverá constar no 

mandado de intimação, que o não comparecimento injustificado das partes 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC). Saliento que, restando infrutífera 

a tentativa de conciliação, iniciará o prazo para contestação, nos termos 

do art. 308, §4°, CPC. Intime-se a exequente e o executado Bruno 

Valeriano Martins, por Dje, por considerar que estes possuem advogados 

habilitados nos autos. Ademais, intimem-se os demais executados, 

pessoalmente. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Canarana, 25 de 

setembro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000237-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO (ADVOGADO(A))

SINDICATO RURAL DE CANARANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARZINOTI IZUMITA 18807834871 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000237-20.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

SINDICATO RURAL DE CANARANA RÉU: ALESSANDRO MARZINOTI 

IZUMITA 18807834871 Vistos. Trata-se de RESTITUIÇÃO DE QUANTIA 

PAGA, ajuizada pelo SINDICATO RURAL DE CANARANA em face de 

IZUMITA SERVIÇOS, em que aquela requer em sede liminar, o bloqueio 

Bacenjud, no valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais). Alega a 

requerente que celebrou um negócio jurídico de prestação de serviço no 

valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), que o valor seria dividido 

em duas parcelas, no valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos) cada, 

que após o pagamento da primeira parcela, o serviço não fora realizado, 

motivo pelo qual pugna pela restituição da quantia. É o relatório. Decido. 

Pago o valor das custas judiciais e preenchidos os demais requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – NCPC, art. 319 e ss. 

Trata-se de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor 

e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei). A proteção jurídica 

que se dá ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade proporciona o 

acesso à ordem jurídica justa, o que significa o equilíbrio no contraditório e 

a paridade de armas dos litigantes. As regras para a inversão do ônus da 

prova só serão aplicadas quando seus requisitos forem evidentes, caso 

contrário é a regra geral do ônus da prova que é aplicada no julgamento 

do processo. O momento adequado para a inversão do ônus da prova é 

entre a propositura da ação e o despacho saneador, sendo o melhor 

momento no saneador por estarem os pontos controvertidos fixados e ser 

anterior a instrução do processo, evitando, portanto prejuízos à ampla 

defesa do réu. Diante disso, reservo-me para inverter o ônus no momento 

mais conveniente. Impende destacar que o caput do art. 300 do NCPC que 

o juiz, para conceder a tutela de urgência, deve analisar se nos autos há 

prova inequívoca que alicerce seu convencimento sobre a 

verossimilhança da alegação do autor (pressuposto comum básico) e isso 

deve ocorrer quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a 

prova inequívoca da alegação do autor, apta para formar o convencimento 

do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela, é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato - presentes 

a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. A prova há de ser 

contundente e robusta, bem como a alegação há de ser verossímil, de vez 

que o deferimento da medida, antecipa a procedência do pleito. Mister 

ressaltar que o requisito da verossimilhança é mais robusto que o “fumus 

boni juris” das ações cautelares. In casu, verifico que a prova inequívoca 

ensejadora da verossimilhança da alegação está devidamente presente no 

bojo dos autos, considerando que a parte requerente demonstra o 

pagamento parcial e cobrança do serviço, conforme Ids. 14127705, 

14127713 e 14127748. No entanto, não verifico situação excepcional, haja 

vista que em uma eventual ou ulteriormente sentença de mérito favorável, 

a parte requerente receberá todo valor pago e corrigido. Portanto, tenho 

que descabe, ao menos nesse momento processual, o deferimento do 

pleito liminar, pois não vislumbrei nos autos fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 273, §4º/NCPC, art. 

300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, sem qualquer prejuízo ao credor. 

Com essas razões e ausentes os requisitos do art. 300, CPC, INDEFIRO a 

tutela urgência pleiteada pela parte autora. DETERMINO a remessa dos 

autos ao conciliador credenciado ao juízo a fim de que agende sessão de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo o requerido ser citado o(a), com pelo menos 15 (quinze) dias de 

antecedência – art. 334 e §§ c/c art. 695, §§ 2º e 3º, CPC. Intime-se a 

parte autora na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta as 

partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. O prazo de 

contestação fluirá apenas na hipótese das partes não acordarem entre si 

e será o disposto no art. 335 c/c art. 697, ambos do CPC. Às providências. 

Intime-se. Cumpra. Canarana, 25 de setembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000381-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (REQUERIDO)

JOSE ADRIANO PINTON (REQUERIDO)

AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON (REQUERIDO)

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, acerca da certidão do Oficial de Justiça -IDs ( 15690345 e 

15690349), requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-40.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DAGNESE (AUTOR(A))

MARCELO DA CUNHA MARINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIZZO & SCHELSKI LTDA. - EPP (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie a complementação da diligência do Oficial 

de Justiça, conforme certidão ID 15848409, devendo a guia ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BORGES FRANCA (AUTOR(A))

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ARMELINDO PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CARLOS ANGELO DRUMM DE MORAIS (RÉU)

VALDIR PEREIRA DA PAIXAO (RÉU)

CELMO IORA (RÉU)

MARIA DE LURDES OTTONI DA PAIXAO (RÉU)

ROMILDA PAIXAO MORAES (RÉU)

IRACI PAIXAO IORA (RÉU)

JOSELI VALERIO DA PAIXAO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que, com urgência, providencie o recolhimento das guias 

de preparo para cumprimento da Carta Precatória de Citação e Intimação 

dos Requeridos na Comarca na Comarca de Água Boa-MT. Canarana/MT 

10/10/2018 - Silvane M. S. Santana. Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO SUBUTZKI (REQUERENTE)

AURENE CAMPOS DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 201144/2018 Autos de Origem: 

1000356-78.2018.8.11.00029 - PJE Solicitante/Requerente: Decio Substzki 

Solicitado/Requerido: Município de Canarana/MT . CERTIDÃO CERTIFICO e 

dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - 

MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centros Judiciários sob o nº 201144/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 12 de dezembro de 2018 às 12h30min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 10 de outubro de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62820 Nr: 2599-46.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, RODRIGO 

FURLAN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À fl. 186, o requerente apresentou pedido de suspensão do processo 

pelo prazo de sessenta dias.

 Por considerar que o decurso do prazo para análise do pedido superou o 

período de suspensão requerido, determino o prosseguimento do feito.

 Passo à análise do pedido de fls. 178/180.

Indefiro o peido de expedição de ofício ao cartório para baixa de protesto, 

haja vista se tratar incumbência da parte requerida, conforme item nº 15, 

de decisão fls. 175/176.

 Indefiro o pedido de proibição de apontamento de novos títulos, haja vista, 

a liminar suspender apenas o protesto decorrente de notas contidas na 

inicial, não produzindo qualquer efeito sobre ação oriunda de dívida 

diversa.

 Indefiro o pedido de majoração de multa, por vislumbrar que o valor 

arbitrado constitui medida coercitiva suficiente, ante o princípio da 

proporcionalidade.

 Postergo a análise de oferecimento de bem como garantia do juízo.

No mais, ante a realização de audiência de conciliação, certifique-se a 

secretaria quanto ao prazo para oferecimento de resposta (art. 335, inciso 

I, CPC).

 Em seguida, intime-se a parte autora para manifestação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66958 Nr: 1459-40.2018.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFJ, JDDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJ, FDFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de alimentos em que DAFNI RAFFAELY 

FERNANDES JAZINSKI, menor impúbere, neste ato representada por 

JOANA DARC DE MELO FERNANDES, move em face de JOSPE DAVID 

JAZINSKI e FRIANE DE FÁTIMA JAZINSKI, já qualificados no encarte 

processual.

Com a inicial vieram documentos (fls. 06/20).

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca quanto 

à guarda da menor, direito de visita e alimentos, conforme termo de fl. 26.

À fl. 31, o “parquet” pugnou pela homologação do acordo avençado entre 

as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo 

apresentado comporta homologação, porquanto observadas as 

formalidades previstas no artigo 719 e seguintes do CPC. O pedido em tela 

encontra respaldo no artigo 725, inciso VIII do CPC, o qual disciplina os 

pedidos de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza ou valor, observando-se o procedimento de jurisdição voluntária.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código de 

Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos da 

transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente.

Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a transação celebrada entre 

as partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito 

com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou despesas processuais.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intime-se a requerente, por Dje.

 Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46766 Nr: 2577-90.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA, VALERIA SIQUEIRA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS ECOLOGICAS S/A, CLEZIO DANIEL 

GONÇALVES, CLAUDIO ANTONIO COSER, ANA LUCIA RUDGE PAES DE 

BARROS COSER, SOBRADO COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A, FERNANDO CÉSAR LEOPOLDINO - OAB:14.291-A/MT, 

KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:19.075-A/MT, Luiza Cappellaro - 

OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eusébio Ferreira Freitas - 

OAB:14.665/GO

 Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta o credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 
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prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, 

na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de 

penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, 

proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados 

pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo 

primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º; A 

Secretaria deverá observar, para o adequado cumprimento do disposto no 

§3º do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento 

voluntário (artigo 526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão 

somente, a carga cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de 

se cumprir com exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que 

essa disposição determina a existência de um prazo para a parte e a 

determinação de uma diligência a ser praticada por este 

Juízo.Certifique-se a secretaria quanto a tempestividade das 

manifestações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55480 Nr: 1515-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Maranhence de Refrigerantes, 

Coca Cola Concentrados e Refrigerantes Limitada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlan José Kuhn - 

OAB:29586/SC, FERNANDO EMILIO TIESCA - OAB:OAB/SC 8.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Beltrão da Fonseca 

- OAB:62.974-RJ, PABLO ALMADA DE OLIVEIRA - OAB:167045

 I. Ante o exposto, em análise às questões pendentes no processo, NEGO 

a preliminar de incompetência do juízo e ACOLHO a preliminar de 

ilegitimidade passiva da empresa Coca Cola Concentrados.II. Assim sendo, 

em relação à requerida Coca Cola Concentrados, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC. 

III. DETERMINO à secretaria a atualização dos dados cadastrais da 

requerente, nos termos informados à fl. 313.IV. Ademais, DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de outubro 

de 2018, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT). IV.I. SALIENTO que 

incumbem aos advogados das partes a comunicação/intimação das 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, 

do Novo Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar 

aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante 

de recebimento. IV.II. ADVIRTO, desde já, que caso a testemunha arrolada 

não compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência 

quanto sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de 

Processo Civil. IV.III. FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias para 

apresentação do rol de testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.IV.IV. Com 

fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, DETERMINO às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões 

de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. V. 

Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SGUAREZI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, intimo a parte AUTORA para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 13/12/2018, às 14:00 

horas, a ser realizada no CEJUSC - no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000963-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

JODEMILSON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, intimo a parte autora para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 13/12/2018, às 14:30 

horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000889-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000903-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para que o exequente 

cumpra com as Determinações expressas no movimento 15469166 de 

21/09/2018, uma vez que não foi juntada a documentação exigida, apenas 

houve o pagamento desmotivado de diligência de oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000624-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI (ADVOGADO(A))

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007-CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para o autor impugnar 

a contestação apresentada, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109225 Nr: 3634-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcia Benedita Martins, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a 

assistente de acusação acerca do deferimento do pedido de habilitação, 

bem como acerca da audiência de Instrução, designada para od ia 

7/11/2018, às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77556 Nr: 176-65.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia de Campos Oliveira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87131 Nr: 4249-80.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.N. ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87227 Nr: 4329-44.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA ACAPULCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87338 Nr: 4439-43.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Flávio About Castro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87285 Nr: 4385-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69602 Nr: 232-35.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Balador, Douglas da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o réu 

pessoalmente para constituir novo advogado, no prazo legal, ou 

manifestar desejo em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87210 Nr: 4312-08.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futura Foto Video Locadora - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87136 Nr: 4254-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARNOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 
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III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87371 Nr: 4472-33.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Markleine Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 4364-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87196 Nr: 4299-09.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES SODRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87221 Nr: 4323-37.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Cezar Eubank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87230 Nr: 4332-96.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E CONSTRUTORA MENDES 

GRANDI LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87193 Nr: 4296-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estancia Turistica Pousada da Chapada Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87259 Nr: 4360-64.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACY DE JESUS GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87250 Nr: 4351-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaõ Batista Tirapelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87184 Nr: 4287-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENI A PEREIRA E VERA L BERTOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74768 Nr: 2300-55.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161187/RJ, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - 

OAB:113.756/RJ

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 449-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdF, AAAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469, Rosi Mari Giacomoni Beux - OAB:OAB/MT. 13469-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com base no artigo 485, IX, do 

CPC/2015.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais.No que tange ao pedido do requerido para 

suspensão dos descontos em folha, DETERMINO que, imediatamente, 

oficie-se ao órgão pagador para suspender os descontos, incluindo-se o 

presente mês, em face do relatado.SERVE a presente como 

mandado/ofício.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88086 Nr: 418-87.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO MARTINS JUNIOR ME, Otacílio 

Martins Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução das correspondências que postaram as cartas de 

citação dos requeridos constando "mudou-se" "desconhecido" e 

"ausente".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98284 Nr: 5025-46.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANDE PEREIRA DE AVILA, ARNATANNI GOMES 

LIMA, Aderso Rufino Barbosa, CIRILO RIBEIRO DE MACEDO, EVANDRO 

DUARTE MAIA, JAIME JORGE RODRIGUES, José Jerônimo de Jesus, 

Weller Cardoso Pinheiro, JONES ALVES DE OLIVEIRA, LEVI FERNANDES 

LIMA, RENATO DE OLIVEIRA ALMEIDA, Jailton Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DO CARMO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035/O, ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - 

OAB:26155, Roberto Luiz Lopes da Silva - OAB:OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de CITAR a parte 

embargada para, no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação 

apresentado pela parte embargante ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 107210 Nr: 2792-42.2018.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosar Fratari Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da impugnação aos embargos ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 1961-96.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84510 Nr: 3141-16.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Teixeira Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 
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Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84322 Nr: 3053-75.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 1521-66.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 1298-50.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlita Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83777 Nr: 2787-88.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para procedimento acerca de restituição de custas, conforme 

indicado na certidão retro (ref. 96).

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000793-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. (REQUERENTE)

R. R. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado da parte autora, pelo DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o 

local/endereço exato do executado, bem como algum ponto de referência, 

conforme certidão do oficial de justiça constante nos autos, para o fiel 

cumprimento do ato deprecado. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de 

outubro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36573 Nr: 3299-18.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Matos Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital.

II. Desta feita, visando garantir a efetividade dos atos judiciais, proceda-se 

a busca de endereço do executado por meio do sistema Bacenjud.

III. Havendo informação de endereço diverso daquele consignado nos 

autos, desde já determino que seja tentada a sua citação.

Em caso negativo, determino que se proceda à sua citação por edital.

Decorrido o prazo para apresentação de embargos, com fulcro no art. 72, 

II, parágrafo único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria Pública da 

Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de defesa em favor da parte executada.

Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 IV. Decorridos os prazos, tragam os autos conclusos.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67068 Nr: 2558-02.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvina Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando minunciosamente os autos e os documentos que a 

acompanham, verifica-se que a parte autora possui dois números de 

identificação do trabalhador - NIT, quais sejam, 1.074.448.744-4 e 

1.116.411.423-3.

Em decisão exarada à fl. 43, foi determinada a intimação da requerida para 

que apresentasse extrato das contribuições em nome da parte autora.
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Ocorre que, a autarquia ré não cumpriu a integralidade da decisão, 

deixando de acostar ao feito o extrato do NIT de nº 1.116.411.423-3.

Conclusão.

 I. Diante do exposto, determino a intimação da requerida, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, acoste ao feito o extrato Cadastro Nacional de 

Informações Sociais relativo ao NIT de nº 1.116.411.423-3, sob pena de 

presumir-se como verdadeiro o documento apresentado pela parte autora 

na inicial (fl. 18).

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos.

III. Certifique-se eventual silêncio.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32920 Nr: 2228-78.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sealiah Comércio e Serviços Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SEALIAH 

COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33446 Nr: 2719-22.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yêda Galindo Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra YÊDA GALINDO 

BEZERRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 21, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33005 Nr: 2283-29.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Cabral de Monlevade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOÃO ANTÔNIO 

CABRAL DE MONTEVADE, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41246 Nr: 3361-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Regina de Oliveira Pita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra SANDRA REGINA 

DE OLIVEIRA PITA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33172 Nr: 2399-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando de Oliveira Antunes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ORLANDO DE 

OLIVEIRA ANTUNES JÚNIOR, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33323 Nr: 2492-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Demberck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra VALTER 

DEMBERCK, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33311 Nr: 2476-44.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CELIA MARIA DE 

OLIVEIRA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 3274-05.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Vasconcelos de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra DALVA 

VASCONCELOS DE CAMPOS, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33422 Nr: 2714-97.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Pereira da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra HUMBERTO 

PEREIRA DA MATA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 
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manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36382 Nr: 3125-09.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariosto dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ARIOSTO DOS 

SANTOS LIMA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 18, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36375 Nr: 3119-02.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ADEMIR DA 

SILVA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32680 Nr: 2087-59.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Paulo Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra VICENTE DE 

PAULO MONTEIRO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 19, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33456 Nr: 2545-76.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra JOSÉ ANTONIO 

SAMPAIO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40252 Nr: 2782-42.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ELIZABETH 

PINHEIRO, pelos motivos delineados na inicial.
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À fl. 28, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33814 Nr: 2634-36.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Constantino Tibaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ELIZABETH 

PINHEIRO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 28, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33814 Nr: 2634-36.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Constantino Tibaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CONSTANTINO 

TIBALDI, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33070 Nr: 2356-98.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Emidia Galvao Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra ROSA EMÍDIA 

GALVÃO NASCIMENTO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 20, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33711 Nr: 2498-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chapada Holistica Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra CHAPADA 

HOLÍSTICA HOTEL LTDA, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 16, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 33142 Nr: 2404-57.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, contra RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO, pelos motivos delineados na inicial.

À fl. 17, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a executada não foi citada.

 Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45794 Nr: 1903-98.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Rodrigues Bertollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 551,16 (Quinhentos e 

cinquenta e um reais e dezesseis centavos) calculadas à f. 55, conforme 

sentença de fl. 48. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (Cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins de guia de taxa 

Judiciária. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52345 Nr: 2439-12.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeilton Miranda do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Ely Trajano de Oliveira - 

OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 551,16 (Quinhentos e 

cinquenta e um reais e dezesseis centavos) calculadas à f. 343, conforme 

sentença de fl. 283. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (Cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins de guia de taxa 

Judiciária. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105231 Nr: 1986-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Duarte Figueiredo, Orlei Campos 

Pinho OU Oleir Campo Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Chapada dos Guimarães - OAB:, FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a advogada do denunciado Fernando 

Duarte Figueiredo, pela imprensa, para no prazo 10 dias apresentar as 

alegaçõesa finais, bem como encaminhando à Defensoris Pública para no 

prazo apresentar as Alegações Finais do denunciado, Orlei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 125-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Augusto Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 Certifico que, decorreu o prazo para a advogada do denunciado (f. 

146)apresentar as contrarrazões, conforme intimação pela imprensa, 

publicada em 18/7/2018. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, encaminhando-o à expedição de 

documentos para intimação pessoal do denunciado, para constituir 

advogado nos autos, sob pena de ser-lhe nomeado a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 1910-95.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineze de Araujo Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida contra MARINEZE DE ARAUJO MEIRA, 

pelos motivos narrados na inicial.

À(s) fl(s). 85, o exequente peticionou informando a quitação do débito pela 

parte executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl(s). 85, que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios já fixados no despacho inicial.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.
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Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime o executado 

para o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000625-06.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MEDEIROS GUEDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar interesse no 

prosseguimento no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, xxxxxx 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010396-20.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

RONALDO BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Certidão de decurso 

de prazo e intimação Certifico que em 03/10/2018 decorreu o prazo da 

suspensão dos presentes autos. Dessa forma, procedo á intimação da 

parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 10 dias. 

Chapada dos Guimarães-MT, 10 de outubro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001600-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. 1. V. D. F. E. S. D. F. C. M. D. C. (REQUERENTE)

I. P. B. (REQUERENTE)

L. G. D. S. F. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERENICE PEREIRA DE CALVARIO OAB - 778.937.359-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. B. (REQUERIDO)

F. D. C. D. C. (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 15701575, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.. 

COLÍDER, 10 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001010-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico juntada. Correspondência devolvida com informação " Não existe 

o Nr. "

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001045-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIESLEY CRISTINI SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso vi e § 7º, art. 

701 inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de expedição, para 

que, via DJE, Intimar o(a)(s) Procuradore(a)(s) da parte autora, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da(s) 

correspondência(s) devolvida(s) sem recebimento (Id. 15745374), 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. Colíder-MT, 10 de 

outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000064-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ADRIANA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DE ANDRADE SIMONE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação da(s) parte(s) Autora, por 

seu(s) Advogado(s) para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o valor 

das custas calculadas sob id. 15801649, sendo: - o valor de R$ 3.757,82 

(três mil e setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) 

de custas processuais; - o valor de R$ 3.757,82 (três mil e setecentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) de taxa judiciária, 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e 

T a x a s  F i n a i s  o u  r e m a n e s c e n t e s  ( o u 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155). Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, 

será tomada as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de 

dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a 

devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ. Colider/MT, 10 de setembro de 

2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001399-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS (REQUERENTE)

JUÍZO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (REQUERENTE)

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO TIMOTEO DE LIMA (REQUERIDO)

ROBERTA LEITE FERNANDES (ADVOGADO(A))

PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA 

(REQUERIDO)

MARIA CONCEICAO FIGUEIREDO LIMA (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 
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Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 15834576. COLÍDER, 10 de outubro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte 

autora, a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto tempestivamente nos 

autos. O referido é verdade. Colider/MT, 10 de outubro de 2018. PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista JUdiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RUTH DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 10 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15532 Nr: 3176-46.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILINO RIBEIRO FERRAZ, ARIOSVALDO 

SPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE – Auto de Avaliação

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) (s) Advogado(a)(s) da parte autora e 

requerida, para no prazo de 10(dez) dias, manifestarem sobre o Auto de 

Avaliação, apresentado nos autos às fls. 151, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21205 Nr: 2156-83.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PITON & PITON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.373,12 (Um mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença, bem como a(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo R$ 686,56, 

para recolhimento de guia de custas e R$ 686,56, para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência 

do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE 

– DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de Guia de Diligência), 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMOZ DE SOUZA (AUTOR(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001580-14.2018.8.11.0009. AUTOR(A): AMOZ DE 

SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de Antecipação dos Efeitos 

da Tutela ajuizada por AMOZ DE SOUZA, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, que possui todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado e, por isso 

socorre a este Juízo. Com a inicial, vieram os documentos. DECIDO. 1 - 

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), RECEBO a 

petição inicial em todos seus termos. 2 - Ademais, almeja a parte autora a 

concessão de tutela antecipada de seu pedido, para ser agraciada com o 

restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho a que julga 

fazer direito logo no início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Nesse sentir, estando presentes os requisitos para 
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antecipação dos efeitos da sentença final no tocante ao recebimento do 

benefício, tendo demonstrado a parte requerente, através do acervo 

documental, estar acometida das patologias relacionadas aos CIDs: M 51.1 

(Transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia) M 47 (Espondilose), M 47.2 (Outras espondiloses com 

radiculopatias) M 51.3 (Outra degeneração especificada de disco 

intervertebral) M 19 (Outras artroses), havendo, portanto, probabilidade do 

direito nesta fase procedimental. No mais, pode-se extrair dos autos que o 

autor juntou documentos demonstrando que detinha a qualidade de 

segurado e carência necessária. Assim, entendo demonstrada a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessário ao deferimento da 

tutela de urgência. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), 

considerando que a parte autora é economicamente hipossuficiente, aliado 

a demonstração sumária da impossibilidade de trabalhar por conta das 

patologias apresentadas no atestado médico colacionado ao Id 15278682, 

verifica-se também suficientemente satisfeito tal requisito. Deste modo, 

entendo que a parte autora não pode ficar desamparada a mercê do 

tempo, tendo em vista que a aplicação da medida possui caráter alimentar. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, vislumbrando 

presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO 

QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, RESTABELEÇA O BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA (AUXÍLIO DOENÇA), 

trazendo documentos aos autos que comprovem o restabelecimento do 

benefício, sob pena de incorrer em crime de prevaricação. 3 - Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. 4 - Ademais, diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista que a actio em apreço 

tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição delegada da 

Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a priori, são de 

competência da Justiça Federal, NOMEIO como perito do juízo o Dr. Mauro 

Sérgio Xavier Carrenho, que deverá servir escrupulosamente o encargo. 6 

- In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 7 - Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. 

Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor 

da Resolução nº 305/2014 – CJF, FIXO os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem 

percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e trabalho 

são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se instalem e 

exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa 

inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados 

os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. 8 - Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como 

indicação de novos quesitos. 9 - Tendo em vista a parte autora já ter 

apresentado quesitos para pericia judicial (ID n. 15278643 págs. 10-11), 

DETERMINO que, após decorrido o prazo acima indicado e, nada sendo 

requerido, DESIGNO perícia médica para o DIA 08 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 13H30MIN, a ser realizada nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLIDER-MT, devendo o especialista apresentar o laudo 

pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os quesitos 

apresentados pelas partes, bem como os apresentados pelo juízo in 

verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do 

periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando? B. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? C. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº D a L). D. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

H. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual; incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação 

(informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento 

necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) 

total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? J. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

10 - Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da 

data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos 

apresentados pelas partes e por este juízo. 11 - Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o 

feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), oportunidade em 

que manifestará sobre o laudo médico. 12 - Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar sobre a 

perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 13 - Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, conforme Capítulo V da Resolução 305/2014. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ROZAILDE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001598-35.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

ROZAILDE DE JESUS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por MARIA ROZAILDE DE 

JESUS SANTOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora, em síntese, que possui todos os requisitos necessários para 
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perceber o benefício pleiteado e, por isso socorre a este Juízo. Com a 

inicial, vieram os documentos. DECIDO. 1 - Inicialmente, preenchidos os 

requisitos legais (NCPC, art.319), RECEBO a petição inicial em todos seus 

termos. 2 - Ademais, almeja a parte autora a concessão de tutela 

antecipada de seu pedido, para ser agraciada com o restabelecimento do 

auxílio-doença a que julga fazer direito logo no início da demanda. Pois 

bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório 

dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não 

havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente 

com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim 

de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, estando presentes os 

requisitos para antecipação dos efeitos da sentença final no tocante ao 

recebimento do benefício, tendo demonstrado a parte requerente, através 

do acervo documental, estar acometida das patologias: Lombociatalgia 

Crônica, apresentando pinçamento discal em L4-L5 e abaulamentos 

discais em L4-L5 e L5-S1, havendo, portanto, probabilidade do direito 

nesta fase procedimental. No mais, pode-se extrair dos autos que a autora 

juntou documentos demonstrando que detinha a qualidade de segurado e 

carência necessária. Assim, entendo demonstrada a probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) necessário ao deferimento da tutela de urgência. 

Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), considerando que a parte 

autora é economicamente hipossuficiente, aliado a demonstração sumária 

da impossibilidade de trabalhar, uma vez que do atestado médico 

colacionado ao Id 15318488 atesta a incapacidade laborativa da autora, 

verifica-se também suficientemente satisfeito tal requisito. Deste modo, 

entendo que a parte autora não pode ficar desamparada a mercê do 

tempo, tendo em vista que a aplicação da medida possui caráter alimentar. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, vislumbrando 

presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO 

QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, RESTABELEÇA O BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA (AUXÍLIO DOENÇA), 

trazendo documentos aos autos que comprovem o restabelecimento do 

benefício, sob pena de incorrer em crime de prevaricação. 3 - Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. 4 - Ademais, diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista que a actio em apreço 

tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição delegada da 

Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a priori, são de 

competência da Justiça Federal, NOMEIO como perito do juízo o Dr. Mauro 

Sérgio Xavier Carrenho,que deverá servir escrupulosamente o encargo. 6 

- In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 7 - Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. 

Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor 

da Resolução nº 305/2014 – CJF, FIXO os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem 

percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e trabalho 

são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se instalem e 

exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa 

inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados 

os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. 8 - Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como 

indicação de novos quesitos. 9 - Tendo em vista a parte autora já ter 

apresentado quesitos para pericia judicial (ID n. 15318468 págs. 7-8), 

DETERMINO que, após decorrido o prazo acima indicado e, nada sendo 

requerido, DESIGNO perícia médica para o DIA 08 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 13H30MIN, a ser realizada nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLIDER-MT, devendo o especialista apresentar o laudo 

pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os quesitos 

apresentados pelas partes, bem como os apresentados pelo juízo in 

verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do 

periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando? B. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? C. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº D a L). D. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

H. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual; incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação 

(informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento 

necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) 

total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? J. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

10 - Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da 

data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos 

apresentados pelas partes e por este juízo. 11 - Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o 

feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), oportunidade em 

que manifestará sobre o laudo médico. 12 - Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar sobre a 

perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 13 - Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, conforme Capítulo V da Resolução 305/2014. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-59.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CAVASINI (AUTOR(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001674-59.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ADEMAR 

CAVASINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de Antecipação dos Efeitos 

da Tutela ajuizada por ADEMAR CAVASINI, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, que possui todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado e, por isso 

socorre a este Juízo. Com a inicial, vieram os documentos. DECIDO. 1 - 

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), RECEBO a 

petição inicial em todos seus termos. 2 - Ademais, almeja a parte autora a 

concessão de tutela antecipada de seu pedido, para ser agraciada com o 

restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho a que julga 

fazer direito logo no início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Nesse sentir, estando presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da sentença final no tocante ao recebimento do 

benefício, tendo demonstrado a parte requerente, através do acervo 

documental, estar acometida das patologias relacionadas aos CIDs: M 51.1 

(Transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia) e M 19 (Outras artroses), havendo, portanto, probabilidade 

do direito nesta fase procedimental. No mais, pode-se extrair dos autos 

que o autor juntou documentos demonstrando que detinha a qualidade de 

segurado e carência necessária. Assim, entendo demonstrada a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessário ao deferimento da 

tutela de urgência. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), 

considerando que a parte autora é economicamente hipossuficiente, aliado 

a demonstração sumária da impossibilidade de trabalhar por conta das 

patologias apresentadas no atestado médico colacionado ao Id 15525803, 

verifica-se também suficientemente satisfeito tal requisito. Deste modo, 

entendo que a parte autora não pode ficar desamparada a mercê do 

tempo, tendo em vista que a aplicação da medida possui caráter alimentar. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, vislumbrando 

presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO 

QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 DIAS, RESTABELEÇA O BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA (AUXÍLIO DOENÇA), 

trazendo documentos aos autos que comprovem o restabelecimento do 

benefício, sob pena de incorrer em crime de prevaricação. 3 - Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. 4 - Ademais, diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista que a actio em apreço 

tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição delegada da 

Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a priori, são de 

competência da Justiça Federal, NOMEIO como perito do juízo o Dr. Mauro 

Sérgio Xavier Carrenho, que deverá servir escrupulosamente o encargo. 6 

- In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 7 - Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. 

Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor 

da Resolução nº 305/2014 – CJF, FIXO os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem 

percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e trabalho 

são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se instalem e 

exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa 

inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados 

os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. 8 - Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como 

indicação de novos quesitos. 9 - Tendo em vista a parte autora já ter 

apresentado quesitos para pericia judicial (ID n. 15525512 págs. 10-11), 

DETERMINO que, após decorrido o prazo acima indicado e, nada sendo 

requerido, DESIGNO perícia médica para o DIA 29 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 13H30MIN, a ser realizada nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLIDER-MT, devendo o especialista apresentar o laudo 

pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os quesitos 

apresentados pelas partes, bem como os apresentados pelo juízo in 

verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do 

periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando? B. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? C. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº D a L). D. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

H. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual; incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação 

(informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento 

necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) 

total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? J. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

10 - Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da 
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data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos 

apresentados pelas partes e por este juízo. 11 - Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o 

feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), oportunidade em 

que manifestará sobre o laudo médico. 12 - Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar sobre a 

perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 13 - Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, conforme Capítulo V da Resolução 305/2014. 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VENTURA (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001727-40.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARLENE 

VENTURA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Amparo Social ao 

Deficiente, com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por 

MARLENE VENTURA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados nos autos. Afirma na 

exordial, fazer jus à concessão do benefício ora pleiteado, uma vez que 

possui deformidades congênitas que a torna incapaz para o trabalho, não 

possuindo, assim, condições de prover seu próprio sustento. Com a inicial 

vieram os documentos. DECIDO. 1 - Inicialmente, preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), RECEBO a petição inicial devidamente emendada em 

todos os seus termos. 2 – Ademais, almeja a requerente a concessão de 

tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciada com o 

recebimento de benefício assistencial a que julga fazer direito logo no 

início da demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, 

compulsando os autos, observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da atual incapacidade laborativa da autora, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser 

objeto de reapreciação em momento oportuno. 3 - Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). 4 - Ademais, diante do 

ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista a 

natureza do pedido, desde já, INTIME-SE a Assistente Social credenciada 

a este Juízo para realizar estudo socioeconômico na residência da parte 

autora, devendo o relatório ser apresentado no prazo de 15 dias, 

respondendo aos quesitos da parte autora e do juízo: A- Qual a 

composição do núcleo familiar que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º,Lei 

8.742/93), assim considerados o requerente, o cônjuge, a companheira, o 

companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

anos ou inválido, os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido? B- Qual a renda mensal bruta 

familiar (art. 4º, V, Decreto 6214/07), considerando a soma dos 

rendimentos brutos auferidos mensalmente, composta por salários, 

proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência 

pública ou privada, comissões, pro-labore, outros rendimentos do trabalho 

não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 

rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de 

Prestação Continuada, ressalvada a renda decorrente de benefício 

assistencial já percebido por idoso, em até um salário mínimo (art 34, 

parágrafo único, Estatuto do Idoso)? C- Foi apresentado algum 

comprovante de renda? A conclusão baseia-se apenas nas declarações 

obtidas quando da visita social? D- As condições sócio-econômicas da 

família são compatíveis com a renda informada? E- A residência é própria, 

alugada ou cedida? F- Descrever as condições da residência, os móveis, 

automóveis e outros bens, bem como a localização e os benefícios do 

imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais 

etc. 6 – Demais disso, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Desse 

modo, em razão da actio em apreço tramitar perante este juízo em função 

do âmbito da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e 

julgar questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, 

NOMEIO como perito do juízo o Dr. Mauro Sérgio Xavier Carrenho, que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, FIXO os honorários periciais em R$400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem percorridas são 

extremamente grandes, as condições de vida e trabalho são precárias, o 

que não gera atrativos para que médicos se instalem e exerçam a 

profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa inexorável 

realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados os 

médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. 7 - Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como 

indicação quesitos para realização da perícia judicial. 8 - DETERMINO que, 

após decorrido o prazo acima indicado e, nada sendo requerido, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, a 

ser realizada nas dependências da sede do FÓRUM DE COLIDER-MT, 

devendo o especialista apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem 

como os apresentados pelo juízo in verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) 

laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? B. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? C. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). D. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? E. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? G. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? H. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 
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= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? J. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) 

periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou 

contaminação por radiação? 9 - Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos 

das partes, bem como os quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, 

assim que informada da data da realização dos trabalhos periciais, 

proceder às intimações necessárias, bem como, enviar ao profissional 

nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e por este juízo (anexo). 

10 - Após a juntada do laudo médico e estudo socioeconômico, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 334 e 344). No 

mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo 

médico e estudo socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com os respectivos laudos. 11 - Em seguida, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação. 12 - Com a manifestação 

das partes, REQUISITE-SE pagamento, conforme Capítulo V da Resolução 

305/2014. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 1786-55.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BIRCHES SEBRIAN, FRANCIELE 

BIRCHES CANO, NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, 

INDEPENDENCIA S.A, INDEPENDECIA PARTICIPACOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO NOGUEIRA DE 

LIMA NETO - OAB:OAB/SP 143.480, RAQUEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:315.424-SP, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, 

Tathiane Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

861,18 (Oitocentos sessenta e um reais e dezoito centavos), a que foi 

condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 430,59, para recolhimento de guia de custas e R$ 

430,59, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80611 Nr: 1608-09.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED LONDRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiane Lemos Ibanez 

Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE - 

OAB:OAB/MT 15318-A, ARMANDO GARCIA GARCIA - OAB:OAB/PR 

4903, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, JOSÉ OSVALDO 

LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA 

- OAB:12089-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANHA - OAB:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

587,29 (Quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas e R$ 

173,89, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88238 Nr: 1495-84.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JULIO SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal. 

apresentar as CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102127 Nr: 3670-80.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 
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ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) ACOLHO as 

justificativas apresentadas pela testemunha e vítima. 2) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 3) ACOLHO o pedido das partes, ABRA-se 

vista para apresentação de memoriais na forma escrita. Após, 

conclusos.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102127 Nr: 3670-80.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência da testemunha Matheus Henrique de Oliveira da Silva, 

conforme requerido pela acusação. 2) Ante a ausência injustificada da 

vítima e da testemunha, ACOLHO o pedido ministerial e DETERMINO a 

imediata condução coercitiva. SUSPENDO o ato até o devido cumprimento 

do mandado. Sirva a presente decisão como mandado.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88331 Nr: 1575-48.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON DA SILVEIRA COLARES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 1575-48.2014.811.0009 – Código nº. 88331

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em 

seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme 

certidão de fl. 194.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 08 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93493 Nr: 1686-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CORDEIRO, DIOGO DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINART SOARES - OAB:11.875

 Autos nº. 1686-95.2015.811.0009 – Código nº. 93493

Despacho

Vistos, etc.

 Com o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado à fl. 200, e não 

havendo modificações, cumpra-se integralmente a sentença proferida às 

fls. 146/152-verso.

Intimem-se.

 Às providências.

Colíder-MT, 08 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 1871-75.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSONILDO BARBOSA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:8099-B/MT

 Autos nº. 1871-75.2011.811.0009 – Código nº. 57588

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pela defesa em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 241.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 08 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95270 Nr: 2784-18.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SANCHES, DARI SOARES DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2784-18.2015.811.0009 – Código nº. 95270

Decisão

Vistos, etc.

1. RECEBO os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e 

pelos acusados, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

2. Considerando que ambos já apresentaram suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT, 08 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 1060-71.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA 

- OAB:14.172/O - MT, JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - OAB:18.491/MT

 Certidão de tempestividade

CERTIFICO que o recurso de apelação interposto pelo réu à fl. 155 verso é 

tempestivo.

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da Portaria n. 001/2017 - GAB, item XVI, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vista a defesa para que, no prazo legal, 

apresente suas razões e, após ao Ministério Público para que apresente 

suas contrarazzões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100315 Nr: 2404-58.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LEITE SCHASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para no prazo legal apresentar suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94238 Nr: 2225-61.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIA SOUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n. 2225-61.2015.811.0009 – Código n. 94238

Despacho

Vistos, etc.

1. Analisando os autos verifica-se que para encerramento da instrução 

resta apenas a oitiva da testemunha de acusação Iurg Vitor Toledo Lima 

Rosa a qual, segundo consta do documento de fl. 129, se encontra 

residindo em Rondonópolis/MT.

Desta feita, vista ao MPE para que, em 5 dias, diga se pretende a oitiva da 

referida testemunha. Em caso positivo, desde já, DETERMINO seja 

expedida precatória para sua inquirição.

2. Na eventualidade de haver a desistência, desde já, HOMOLOGO-A e 

declaro encerrada a instrução, devendo as partes apresentar os 

memoriais finais, caso não pretendam nenhuma diligência na fase do art. 

402, do CPP.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 9 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 47824 Nr: 1619-77.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELESSANDRA APARECIDA 

FERRO - OAB:4883/RO, Henrique Scarcelli Severino - OAB:2714/RO

 Autos n. 1619-77.2018.811.0009 – Código n. 47824

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao MPE para que, em 5 dias, diga sobre eventual prescrição.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 9 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MOREIRA (REQUERENTE)

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010345-20.2016.8.11.0009 Parte Autora: IVONEIDE MOREIRA Parte Ré: 

TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) e promovente, 

de todo teor da Petição de ID – 14341696 e seguintes, para no prazo legal 

de 05 (cinco) dias, pugnar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI EUGENIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001717-93.2018.8.11.0009 Requerente: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - 

ME Requerido: SIDINEI EUGENIO DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de janeiro de 2019 às 14h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 09 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-66.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 8010189-66.2015.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: FREDERICO STECCA CIONI 

Endereço: RUA LUIZ ALDORI NEVES FERNANDES, 707, SETOR LESTE, 

CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Endereço: Setor 

Centro Politico Administrativo, S/N, CPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

FINALIDADE: Intimar as partes, através do advogado(a)/procurador(a), 

defensor(a) por todo o teor da CERTIDÃO de id. 15860757, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. COLÍDER, 10 de 

outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 72/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 art. 1º - NOMEAR a Srta. AMANDA MAFRA DE LIMA, brasileira, portadora 

do RG n.º 256284829 DETRAN/RJ, CPF n° 117.001.397-03 , para o 

exercício da função comissionada de Assessora de Gabinete II, do 
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Gabinete da 1ª Vara da Comarca de Comodoro – MT, com efeitos a partir 

da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Comodoro-MT, 02 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001098-52.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CASSETARI (ADVOGADO(A))

AGNALDO FROHLICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEU FOGLIATTO (RÉU)

JONES LURDES FOGLIATTO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001098-52.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): AGNALDO FROHLICH RÉU: ARGEU FOGLIATTO, JONES 

LURDES FOGLIATTO Vistos. Cuida-se de Querela Nullitatis Insanabilis 

proposta por Agnaldo Frohlich em face de Argeu Fogliatto e Jones 

Lourdes Fogliato. Verifica-se que a parte autora endereçou a presente 

ação para a Segunda Vara dessa comarca, uma vez que se trata do juízo 

que proferiu a sentença judicial em que se pretende declarar inexistente. 

Diante disso, determino a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara 

desta Comarca. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001101-07.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

MARIA ILMA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001101-07.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA ILMA LEITE DA SILVA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. 1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, faculto ao Requerente emendar a inicial, para acostar 

indeferimento administrativo que conste a data do ato, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 

321 do Código de Processo Civil. Saliento que em eventual procedência da 

ação, necessário constar nos autos a data do indeferimento para fins de 

data inicial do beneficio. 2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me 

conclusos. 3 - Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001026-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001026-65.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: FIGUEIREDO & 

QUINTEIRO LTDA - ME, MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO, JOICE 

DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO Vistos. Cite-se o executado para, no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

SUELY APARECIDA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

13 da portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da 

contestação apresentada e intimo a parte autora para que apresente 

impugnação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES COSMORAMA LTDA (EXEQUENTE)

HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL POSTAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 

3º da portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000442-95.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOELMA PINHEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000442-95.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOELMA PINHEIRO FERNANDES RÉU: UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Certifique-se 

a tempestividade da contestação apresentada. Após, intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000408-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000408-23.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANA SILVA COSTA Vistos. Trata-se de pedido de requisição de 

informações feito pela parte autora a fim de que seja localizado o 

endereço da parte ré. Deve ser consignado que a parte autora não 

especifica quais buscas já realizou com a finalidade de localizar o 

endereço, mas tão somente realiza pleito. Posto isto, INDEFIRO o pedido de 

requisição de informações, afinal tal dever cabe à parte. P. I. 

Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123773 Nr: 3635-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO O RÉU na pessoa de sua advogada, 

para apresentar memoriais finais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115806 Nr: 240-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLAUBER LUIZ DOS SANTOS, Cpf: 

05025421101, Rg: 24923265, Filiação: Aparecida Francisca dos Santos e 

Antonio Luiz dos Santos, data de nascimento: 08/04/1994, brasileiro(a), 

Telefone 65-9976-9058. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Extrai-se dos inclusos autos de termo circunstanciado 

que,no dia 23 de junho de 2017, por volta das 04 horas e 30 minutos, em 

via pública,notadamente na rua Prefeito Valdir Masutti, Centro, nesta 

cidade de Comodoro/MT, odenunciado GLAUBER LUIZ DOS SANTOS 

perturbou o sossego alheio, abusandode instrumentos sonoros. Consta 

que, no tempo e local acima indicados, odenunciado perturbou o sossego 

alheio, abusando de instrumentos sonoros, vez queestava ouvindo som 

automotivo em alto volume, razão pela qual uma guarnição da polícia militar 

foi acionada.Ao chegar no local e verificar a veracidade dos fatos, 

osagentes da lei encaminharam o denunciado para a Delegacia de Polícia 

Judiciária Civil.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 06 de setembro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128054 Nr: 5438-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA NOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, informando qual seria o seu quinhão e 

ajustando o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe 

ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2 - Com a juntada dos documentos, voltem-me conclusos.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95697 Nr: 4674-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PAULOSI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

pehora, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71388 Nr: 3639-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Nos seguintes autos os autores do fato aceitaram a proposta oferecida: 

80948, 71388, 123759 e 115782.

Ressalto que a proposta homologada consta no termo assinado pelos 
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interessados.

Aguardem-se os autos em cartório até que seja comprovado que as 

condições foram completamente cumpridas.

 2) Determino a remessa ao MPE dos seguintes autos: 120703, 69885, 

124744.

 3) Arbitro 01 URH em favor da defensora dativa, sendo que tal valor será 

pago pela Defensoria Pública, afinal tal instituição possui orçamento 

próprio.

5) Aguardem-se os autos em cartório até que seja comprovado que as 

condições foram completamente cumpridas.

Nada mais, encerrou-se o presente termo que lido e achado conforme vai 

devidamente assinado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000550-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

S. C. D. (AUTOR(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

PRISCILA PEREIRA CHARAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000550-27.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

PRISCILA PEREIRA CHARAO, SELENA CHARAO DOBRE RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1 – Cumpra-se o 

despacho inicial (ID 14261380) no que tange a realização de estudo sócio 

econômico. 2 – As partes são legitimas e estão bem representadas em 

juízo e não existem preliminares a serem analisadas. 3 - Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não à concessão de 

LOAS. 4 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir a 

questão. NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 13 de 

dezembro de 2018, às 13h00min. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do CPC. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame 

médico encimado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Determino a intimação da parte autora, 

via de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo de 10 

dias. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, para análise da necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal. 5 – Intimem-se as partes, e seus advogados. 6 – 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000608-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

RENY GONCALVES GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000608-30.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): RENY GONCALVES GARCIA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE DELIBERAÇÕES Trata-se de ação ordinária previdenciária 

proposta por RENY GONÇALVES GARCIA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

benefício de Aposentadoria Rural por Idade. Com a inicial juntou 

documentos às fls. 12/40. Recebida a inicial às fls. 41. Devidamente 

citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 44/51. Foi designada 

audiência de conciliação instrução e julgamento, oportunidade em que foi 

inquirido o requerente e ouvidas 02 testemunhas. Decido. Observo que 

não se exigem documentos robustos para se provar tempo de serviço, 

quanto mais o laborado em atividade rural, em decorrência da notória 

dificuldade de se provar o exercício de tal atividade, mediante 

documentos. A lei 8.213, em seu artigo 55, § 3º, apenas exige o início de 

prova material, corroborados por prova testemunhal. Pela regra inserta 

nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 8.213/91, em se tratando de 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, os requisitos cuja 

observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 anos 

(homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado especial; c) 

carência; Pois bem, os documentos pessoais do requerente de fls. 14 e 

55, comprovam que ele tem idade superior ao mínimo exigido pela lei, ou 

seja, possui mais de 60 (sessenta) anos de idade. Quanto à qualidade de 

segurado especial e carência, o autor deveria comprovar o exercício da 

atividade rural, em regime de economia familiar, no período imediatamente 

anterior à propositura da ação, ainda que de maneira descontínua. O que 

foi feito. Nesta senda, o autor apresenta como início de prova material 

para caracterizar sua qualidade de segurado. Tal prova se encontra nos 

autos por meio de vários documentos (Carteiras de associado de 

sindicatos de trabalhadores rurais às fls. 15, carteirinha da associação 

dos pequenos produtores rurais, às fls. 16, contrato de compra e venda 

de área rural às fls. 17, declaração de faturamento de produtor rural às 

fls. 26, notas e recibos endereçados a zona rural, fls. 27 a 36, certidão de 

casamento às fls. 55, entre outros documentos.). As declarações das 

testemunhas dão conta de que o autor laborava nas lides do campo, 

sempre em regime de economia familiar. É de se lembrar também o 

enunciado 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais, verbis: “SÚMULA Nº 14: Para a concessão 

de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova 

material, corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício”. Nesse sentido, também, o entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. COMPROVANTE DE 
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PAGAMENTO DE ITR EM NOME DO EMPREGADOR DA AUTORA. 

DECLARAÇÕES DO EMPREGADOR E DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONFIGURADO.1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola 

deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituída por 

dados do registro civil, como a certidão de casamento e assentos de óbito, 

ou mesmo declarações de sindicatos de trabalhadores rurais ou de 

ex-patrões, corroboradas por provas testemunhais.2. O comprovante de 

pagamento de ITR em nome do dono da propriedade onde a Autora 

exerceu a atividade rural constitui início razoável de prova material, 

corroborado pelas Declarações do Empregador e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, e comprovam a atividade da Autora como rurícola, 

para fins previdenciários, pelo período legalmente exigido. Precedentes do 

STJ.3. A Lei não exige que o início de prova material se refira 

precisamente ao período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, 

servindo apenas para corroborar a prova testemunhal presente nos 

autos.4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido”. “REsp 

553755 / CE ; RECURSO ESPECIAL 2003/0115593-6. Relator(a) Ministra 

LAURITA VAZ. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 

18/12/2003. Data da Publicação/Fonte DJ 16.02.2004 p. 333. Restou, 

assim, demonstrado o atendimento do requisito do exercício da atividade 

rural, em regime de economia familiar, no período de carência exigido, a 

justificar o deferimento do pedido. Por fim, o benefício ora postulado deve 

ser concedido desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo 

mensal, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que 

implante o benefício ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

da intimação desta sentença, fixando multa de R$ 150,00 (cento e 

cinqüenta reais) por dia de atraso. 1. Nome do Segurado: RENY 

GONÇALVES GARCIA 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Idade de 

Trabalhador Rural 3. Data do início do benefício: 07/2018 4. Renda mensal 

inicial: 100% do benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado). Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 30 dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação, ou requerimento 

administrativo, caso tenha havido, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da 

ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69134 Nr: 2371-25.2014.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.022,24(um mil e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.99. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 511,12 (quinhentos e onze reais e doze 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 511,12 (quinhentos e 

onze reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33361 Nr: 1547-08.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILEI APARECIDO QUINTILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

602,19(seiscentos e dois reais e dezenove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.99. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 547,27 (quinhentos e quarenta e sete reais e 

vinte e sete centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 54,92 

(cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 3951-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO ALVES DO NASCIMENTO, RILDO 

CAMPOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT, VINICIUS CASTRO - OAB:10044

 Fica a parte requerida, intimada, por meio de seu advogado nomeado, a 

apresentar defesa conforme decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120322 Nr: 2167-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99206 Nr: 520-43.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL PINHEIRO SIMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos nos termos do 

art. 487, inciso III, “b’’, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência DECLARO suspensa 

esta execução até o cumprimento da presente obrigação nos termos do 

art. 922, CPC. Expeça-se carta precatória para a parte requerida, para dar 

o devido cumprimento do pagamento. Remetem-se os autos ao arquivo 

provisório (devendo ser lançado no presente feito o andamento 81) pelo 

prazo supracitado, após o fim de tal prazo intimem-se a parte exequente 

para manifestar-se nos autos em 10 (dez) dias.Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 09 de outubro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108241 Nr: 4575-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADA, TPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a guarda provisória unilateral do menor Lucas 

Gabriel Alves de Sousa em favor da requerente Irismar Reis 

Paulo.Intime-se a requerente da guarda para que compareça em Cartório e 

preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo que lhe 

foi conferido, na forma do que dispõe o art. 32, da Lei nº 8.069/1990.Por 

conseguinte, fica consignado na presente oportunidade que tal medida é 

provisória dependendo de confirmação posterior conforme preceitua o art. 

35, da Lei nº 8.069/1990.Determino a realização de estudo Psicossocial na 

residência da autora, a ser realizado pela Equipe Interprofissional do Juízo 

no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que, as tentativas de 

localização dos citandos para o chamamento pessoal restaram 

infrutíferas, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257, do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a 

parte autora para réplica.Após, vistas ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Comodoro/MT, 09 de outubro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72185 Nr: 3971-81.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASEI & BASEI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Campos 

de Júlio, em face de Basei & Basei Ltda, todos devidamente qualificados.

Intimada para se manifestar, a exequente declarou que já houve o 

pagamento do débito, ref. 30.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 09 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108527 Nr: 4702-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCOLINO DE OLIVEIRA, CARLOS 

PEREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Sicredi-Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato Grosso, em 

face de Carlos Pereira Maia, todos devidamente qualificados.

Intimada para se manifestar, a exequente declarou que já houve o 

pagamento do débito, ref. 36.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução de título 

extrajudicial, na forma traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores 

porventura bloqueados na(s) conta(s) do executado. Levante-se a 

constrição judicial incidente sobre qualquer bem, se porventura assim 

estiver.

 Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os presentes autos, com 

a respectiva baixa na Distribuição.

 Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 09 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68999 Nr: 2280-32.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI, OZIMAR MOTA DA 

SILVA DO CARMO SOUZA, MARCOS GUIDO PEROVANO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público, concedendo o prazo de 

5 (cinco) dias para tal mister.

Caso não haja êxito na localização, desde já determino o encerramento da 

instrução com a consequente apresentação de razões finais escritas 

pelas partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos termos do §2º, 

do artigo 364, do CPC.

Em sendo positiva a localização do endereço, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69506 Nr: 2652-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CZG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Vanessa 

Wingenbach da Silva - OAB:16466/O

 Código: 69506

VISTOS.

Intime-se o inventariante pessoalmente para dar o devido impulsionamento 

do feito em 05 (cinco) dias.

Permanecendo silente, desde já, considerando a inércia do inventariante 

em dar o regular processamento do feito, DETERMINO a instauração de 

incidente de remoção de inventariante de ofício [art. 622, CPC].

Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja distribuído o 

presente incidente em apenso aos presentes autos.

Efetuada a distribuição do presente incidente, aguardem-se os presentes 

autos em cartório até que seja decidido o incidente a ser distribuído.

Às providências.

Comodoro-MT, 09 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69663 Nr: 2759-25.2014.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE THIAGO SIMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIANO GARLA, IRACEMA FONTANA 

GARLA, JOSÉ FERNANDO DA SILVA, AIRTON ALVES FERREIRA JUNIOR, 

JOSELITA PRUDENTE CORREA FERREIRA, LUIZ BACCALA, EVERTON 

VICCARI TRENTIN, MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN, ALTINA 

ZACURA DA SILVA, SEBASTIAO VICENTE ROSA, ISA DE FREITAS ROSA, 

JEFERSON MOREIRA, DULCE PEREIRA MOREIRA, INTERESSADOS 

AUSENTES, MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO 

DE MATO GROSSO, INCERTOS E DESCONHECIDOS, União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - 

OAB:MT0015764O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, Procuradoria - OAB:

 Código 69663

Vistos.

 Trata-se de Ação de usucapião interposta por Alexandre Thiago Simas 

contra Maximiliano Garla e outros todos devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que todos os requeridos foram citados 

via edital.

 Empós, manifestou o autor pelo prosseguimento do feito.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

1) Cadastre o advogado dos requeridos no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.

2) Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas.

3) Certifique se todas as Fazendas Públicas foram notificadas do teor da 

presente demanda. Em caso negativo, notifique-as desde já.

4) Após, conclusos para julgamento antecipado ou designação de 

instrução.

 Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA (processo META 02/2018).

Comodoro-MT, 09 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 10284 Nr: 798-35.2003.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIS BARBIERO, MARLI DE FATIMA DA COSTA, 

DENILSON MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR 

CARICIMI BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDILINO ARRAES SILVA, EUSUELI ARRAIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:

 Impulsiono estes autos com finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que providêncie o recolhimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor da diligência a ser cumprida pelo Oficial 

de Justiça, conforme peticionado nas fls.: 288/292, e deferido às fls.: 293, 

dos autos em epígrafe; a saber: " Mandado de Intimação dos executados". 

Outrossim, desde já, solicito que providêncie o endereço atualizado dos 

mesmos.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16195 Nr: 1281-94.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

660,10(seiscentos e sessenta reais e dez centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls.217. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 496,65 (quatrocentos e noventa e seis reais e 

sessenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

163,45 (cento e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 4745-09.2017.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB, CRBS, MABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENOIR RUBENS MARCON - 

OAB:146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40592 Nr: 1606-25.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOKKO HEINRICH SCHIWABE, ESPÓLIO DE KARL ERICH 

JOHANNES SCHWABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 (...).Assim, por não vislumbrar as hipóteses contidas no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.No que tange ao requerimento de substituição do polo 

passivo da demanda, embora não tenha sido anteriormente decidido, 

passo agora discorrer sobre, determinando a intimação do banco 

requerido para manifestar-se quanto ao pedido de fls. 265/266, no prazo 

de 15 dias, tendo em vista que o instrumento de cessão de crédito juntado 

aos autos se refere a 921 contratos, não havendo destaque do número do 

contrato objeto destes autos.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 05 de 

outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32549 Nr: 736-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, LUIS 

ANTONIO PINZON ZAMO, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Código nº 32549

Vistos.

Considerando que os embargos de declaração de fl. 183 possuem o 

mesmo objeto do interposto à fl. 179, que foi acolhido através da decisão 

de fl. 182, constato a perda do objeto daquele.

Certifique a tempestividade do recurso e razões de apelação apresentado 

nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle da 

admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, devendo os autos ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto;

Proceda com a citação do apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso nos termos do art. 1.009 e ss. do CPC. Empós, certifique-se a 

tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação;

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010,§2º, CPC;

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35504 Nr: 199-18.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ARMELINDO 

GEREMIA, VIVIENE BARBOSA SILVA, MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:MT/8.521, ELOIR JOSE DALL`AGNOL - OAB:42138, JULIANA DOS 

REIS SANTOS - OAB:13479-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Código nº 35504

Vistos.

Intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos 

do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 1571-70.2009.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:MT 5.427-B, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Código nº 30418

Vistos.

Diante da informação contida no extrato de fl. 124 dando conta de que 

ainda há valores depositados em juízo, expeça-se alvará para liberação 

em favor do Banco autor, conforme requerido à fl. 122.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, dar o 

devido andamento no feito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-a pessoalmente, com prazo de 

05 dias, para manifestação, sob pena de extinção, por interpretação 

extensiva do art. 485, III, CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13974 Nr: 1869-38.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CAETANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE RENATA GALONI - OAB:, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 13974

Vistos.

Proceda-se a liberação dos valores depositados à fl. 186, em favor da 

requerente, conforme requerido à fl. 184.

Intime-se o advogado Dr. James Rogério Baptista, via DJE, para que no 

prazo de 05 dias, indique conta bancária para transferência dos valores 

depositados à título de honorários de sucumbência a seu favor.

 Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 05 dias, arquive-se 

o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 04 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23033 Nr: 533-91.2007.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIO NOGUEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 23033

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ERDÍCIO NOGUEIRA 

RODRIGUES, representado pela advogada Dra. Rosangela Bordinhão 

Baiaroski, fls. 142/144.

Às fls. 179 foi noticiado o descumprimento da ordem judicial com a 

cessação do benefício previdenciário concedido em sentença (fls. 89/94), 

com pedido de restabelecimento.

Às fls. 188/190 sobreveio petição da causídica Dra. Fabiane Battistetti 

requerendo expedição de precatório para pagamento de honorários 

contratuais e sucumbenciais.

 Às fls. 194/198 o exequente manifestou pela liberação de honorários em 

favor da advogada Dra. Rosangela Bordinhão Baiaroski.

É o relatório do essencial.

Decido.

Diante da ausência de juntada de contrato de honorários da advogada 

peticionante às fls. 188/190, indefiro o pedido de execução dos valores 

por meio de precatório, nos termos do art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94.

 No que tange aos honorários sucumbenciais é cediço que tais são 

devidos ao advogado que atuou na fase de conhecimento, como 

remuneração do serviço profissional prestado.

Compulsando os autos vislumbro que tal direito assiste a advogada Dra. 

Fabiane Battistetti, que atuou durante toda a fase de conhecimento destes 

autos sendo revogada sua procuração apenas após o trânsito em julgado 

do Acórdão (fls. 122 e 141).

Desta forma, expeça-se alvará para liberação dos valores depositados à 

título de honorários sucumbenciais (fl. 191) em nome da advogada Dra. 

Fabiane Battistetti Berlanga, oficiando-se ao TRF-1ª Região para alteração 

do nome da advogada beneficiária, conforme fl. 191.

Acaso existente depósito judicial referente ao pagamento da condenação 

em favor da parte exequente, consoante requisição de fl. 177, proceda-se 

a liberação na conta da advogada indicada à fl. 198, diante da previsão 

expressa de poderes desta em receber quitações, fl. 141.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 04 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40278 Nr: 1292-79.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DA SILVA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40278

Vistos.

Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

Não restou demonstrado que tenha a parte requerente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos endereço atualizado da parte requerida ou 

comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa no intuito de 

localiza-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35537 Nr: 231-23.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABV TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAPORÉ AUTO PEÇAS - PUERTA E 

TAKAHASHI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684

 Código 35537

Vistos.

Intimem-se a parte exequente para indicar o CNPJ da parte executada no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da penhora on-line.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido retro.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15729 Nr: 850-60.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP, Margareth Miessi Caires Gomes - OAB:127083/SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, c.c. artigo 581, da CNGC/MT, JULGO EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Expeça-se certidão de crédito, 

conforme disposto no artigo 583, da CNGC/MT.Determino a 

desconstituição das penhoras existentes.Às comunicações de 

praxe.Eventuais custas finais pela exequente.Sem honorários 

sucumbenciais.Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais.P.I.Cumpra-se.Comodoro-MT, 03 de 

outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66105 Nr: 4294-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI MOURA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Ademais, intime-se o exequente para promover o devido andamento 

do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

presente feito desenrola-se há aproximadamente 05 (cinco) anos, sem 

que tenha havido a garantia da obrigação. Consigne-se na intimação a 

advertência de que em não sendo dada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do feito ou caso o pleito seja de mera vista dos 

autos, prorrogação de prazo ou nova suspensão, serão os autos extintos, 

conforme disposto no art. 580, § 2º, da CNGC/MT, haja vista que o Poder 

Judiciário não pode nutrir demandas infindáveis à espera do bel prazer e 
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conveniência da parte exequente em se manifestar contribuindo para a 

irrogação da pecha de moroso ao Judiciário. Certifique-se e voltem-me 

conclusos.Às providências.Intime-seCumpra-se.Comodoro-MT, 03 de 

outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 1176-78.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BARBOZA DA CRUZ, CARLOS 

MIRANDA, DÉBORA FREITAS SPAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos do Ministério Público, impulsiono o 

feito para intimar a defesa, através de seu patrono para apresentação de 

alegações finais, no prazo sucessivo de 05 dias

Raquel Gonzalez

TJ/MT 9886

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 232-47.2007.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Tendo em vista a contestação apresentada, impulsiono o feito para intimar 

a parte autora a se manifestar, no prazo legal.

Raquel Gonzalez

TJ/MT 9886

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33155 Nr: 1341-91.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS COMODORO LTDA, MARCO 

ANTONIO MATTANA SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANOMÁQUINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690, WESLEY TOLEDO RIBEIRO - OAB:36.211/PR

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de declarar a inexistência de 

débito dos autores para com a requerida, decorrente do contrato discutido 

nestes autos, bem como condenar a requerida ao pagamento da multa 

contratual no valor de R$ 179.250,00, com juros de mora no percentual de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E a partir do 

vencimento da obrigação (25/06/2007).Diante da sucumbência recíproca, 

com fulcro no art. 86 do CPC, distribuo igualmente entre os litigantes a 

condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

fixo em 10% sobre o valor da condenação dos honorários advocatícios a 

cargo dos constituintes devidos aos causídicos da parte contrária. 

Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se e 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se.Comodoro, 10 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13164 Nr: 1145-34.2004.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERMINO RAMOS DOS REIS, Este 

Juízo, GERALDINHO PEREIRA RAMOS, LAUDICEIA ANJOS REIS, ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS, GELCILEIA SILVA REIS, IRANI PEREIRA RAMOS 

MOURA, JOÃO ZITO PEREIRA RAMOS, LENI PEREIRA DOS REIS, 

NATANAEL PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 Impulsiono estes autos coma finalidade intimar o senhor, VALDIR 

SOARES, advogado, OAB/MT 4595, para que tenha ciência da R. Decisão 

de fls.: 170, data: 09/07/2018, mais precisamente no que tange ao 

causídico em apresentar procuração assinada a rogo e subscrito por 

duas testemunhas ou procuração pública, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116274 Nr: 439-60.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Banco do Brasil s/a ajuíza Ação Monitória em face de Wilsom Rogerio 

Perri Brunetta e Carlos Alberto Capeletti.

 Sustentou em apertada síntese que as partes celebraram negócio jurídico 

entre si.

À ref. 11, as partes apresentaram acordo nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Mérito.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções.

Ante a informação de que as partes celebraram acordo conforme se 

insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo celebrado nos autos, 

sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos termos do art. 487, 

inciso III, ''b'', CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

...

III - homologar:

...

b) a transação;

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

 Ante o exposto, com fundamento no art inciso III, ''b'', do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.

Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, 

voltem-me conclusos para extinção.

 Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].

P. I. C.
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 Comodoro-MT, 10 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000938-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARLENE APARECIDA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de educação de Campos de Júlio MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000938-27.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: MARLENE APARECIDA DE SOUZA IMPETRADO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DE JÚLIO MT Vistos. 

MARLENE APARECIDA DE SOUZA impetrou Mandado de Segurança com 

pedido de liminar contra ato em tese ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO–MT, qual 

seja, Clair Zamo Pagliarini todos devidamente qualificados nos autos. 

Aduziu a IMPETRANTE em apertada síntese que foi classificada dentro do 

número de vagas no concurso público - Edital 001/2016 de 01/12/2016 (em 

anexo a inicial) e homologado em 13/03/2017 pelo Decreto nº 22 de 2017 – 

município de Campos de Júlio-MT. Noticiou nos autos que o cargo de 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil- ADI consoante o edital supracitado 

dispunha de 11 (vagas) no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – 

ADI, sendo esta classificada dentro do número de vagas. Ocorre que, 

informou que a prefeitura do município de Campos de Júlio-MT, resolveu 

abrir posteriormente, Processo seletivo simplificado (Edital Nº 001/2018), 

em detrimento do Concurso Público Municipal-Edital nº. 001/2016, com 

prazo de validade ainda vigente. Ademais, informou que não só ordenou 

processo seletivo simplificado, como também, já convocou inúmeros 

aprovados e classificados desse seletivo, para cargo de mesmo nível e 

grau técnico, ora pleiteado pela impetrante. Requereu em sede de liminar 

que seja realizada a IMEDIATA convocação da Impetrante bem como a sua 

nomeação ao cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL–ADI, 

conforme cargo e horário proveniente do Edital de abertura e o 

deferimento definitivo da presente segurança, subsidiariamente requereu 

a suspensão dos efeitos feitos do Edital de Convocação nº 

001/2018-processo seletivo simplificado. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Recebo a emenda da inicial. Sobre a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança, o art. 1º, caput, da Lei nº 

12.016/09, assim dispõem, “in verbis”: “Art. 1o. Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça.” Isso significa dizer que é 

possível à concessão de mandado de segurança desde que haja prova 

concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda que para fins 

preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não pode ser 

aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito pelo qual 

se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, DJe 

19.3.2014). Pretende a impetrante, candidata aprovada em 30º lugar para 

o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil-ADI no Concurso Público 

para provimento dos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 

de Campos de Júlio – Edital nº 001/2016, a imediata nomeação no cargo, 

em razão da alegada ocorrência de preterição, na medida em que a 

Administração mantém contratos emergenciais. O direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados dentro do número de vagas é o de ser investido 

no cargo até o final do prazo de validade do concurso, o que, segundo 

narra a própria impetrante, não se esgotara quando da impetração, visto 

que o certame foi homologado em 13/03/2017. No caso, a impetrante fora 

aprovada em 30º lugar para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil-ADI, sendo que o edital do concurso previa o preenchimento de 09 

vagas para o referido cargo na classificação geral e 02 vagas para 

pessoa com deficiência. Logo, a impetrante fora aprovada além das vagas 

existentes no edital de abertura do certame. Não se tratando de candidato 

aprovado dentro do número de vagas, o direito subjetivo à investidura 

decorre da existência de prova indiscutível da preterição que, no caso, 

“prima facie”, não vislumbro na medida em que a prova pré-constituída 

produzida pela impetrante não sustenta a tese da inicial, notadamente 

porque classificada em 30º lugar em concurso em que prevista apenas 

onze vagas. Seu direito subjetivo, na hipótese versada nos autos, 

somente poderia decorrer da efetiva e inconteste demonstração (como é 

próprio da cognição aplicável ao mandado de segurança) de que, no 

prazo do edital, a Administração, havendo candidatos (remanescentes em 

relação às vagas ofertadas) selecionados por concurso, teria burlado os 

princípios da impessoalidade e da moralidade, mediante contratação direta 

ou através de terceirização ou até mesmo de chamamento indevido de 

outro candidato pior classificado, arregimentando pessoal para o exercício 

das mesmas funções permanentes, em número que alcançasse a 

colocação da Impetrante (30º lugar), pressupostos, porém, que os autos 

não evidenciam. Foi o que sufragou o Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

em precedente de repercussão geral, no RE nº 837.311, julgado em 

09/12/2015, firmando a tese de que o surgimento de novas vagas ou a 

abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 

validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 

nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do 

Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação 

do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada 

de forma cabal pelo candidato. Registro que para a concessão da liminar 

mister se faz a presença de dois requisitos: plausibilidade do direito 

substancial invocado (“fumus boni juris”); possibilidade de dano 

irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”). Ab initio, 

analisando superficialmente a lide, não observo, claramente, a relevante 

fundamentação exposta na peça basilar, suficiente para a configuração 

da ineficácia da medida caso deferida somente ao final da lide, o que 

justifica, portanto, o indeferimento da tutela de urgência requestada. No 

caso sub judice, não ficou caracterizado o fumus boni iuris, pois, não 

obstante as condições e disposições editalícias que regulam o processo 

de seleção, devem estar demonstradas de forma inconteste a burla na 

convocação. No que tange ao periculum in mora este também não restou 

demonstrado, pois em caso de provimento do pleito, por certo será a 

Impetrante ressarcida em caso de prejuízo. De mais a mais, poderá 

ocasionar de maneira transversa dano irreparável aos impetrados. À 

míngua de tal requisito, não é dado ao Magistrado perquirir ou cogitar 

hipóteses não evidenciadas nos autos. Nesse pórtico, esclareço que os 

documentos são insuficientes para estear os argumentos tecidos no writ 

e embasar a pretensão aviada, mormente em sede liminar. Ante o exposto, 

em face da ausência dos requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR. 

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da inicial, com a cópia do 

documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Notifique-se a terceira interessada. 

Decorrido este prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos 

ao ilustre presentante ministerial em 10 (dez) dias. Com ou sem 

manifestação, certifique-se e, venham os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se e cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

VALDECI JOSE GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001096-82.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

VALDECI JOSE GOMES RÉU: INSS Vistos. VALDECI JOSE GOMES ajuizou 

Ação de procedimento Comum contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu o autor 

em apertada síntese, que o laudo médico apresentado na exordial foi 

fornecido por médica do Sistema Público de Saúde. Argumentou que o 

Autor sofreu acidente vascular cerebral há aproximadamente 02 anos, 
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com perda da força em MSD e MID, estando até o presente momento sem 

condições de exercer qualquer atividade laborativa. Ainda, segundo o 

laudo médico, o Autor foi submetido a procedimento cirúrgico para 

reconstrução do trânsito intestinal e que também sofreu Acidente 

Vascular Cerebral. Requereu tutela de urgência para o fim de restabelecer 

o benefício de auxílio-doença. No mérito, requereu a procedência dos 

pedidos contidos na exordial. Juntou documentos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Da assistência judiciária gratuita. 

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, sobretudo, por 

encontrar-se atualmente desempregado conforme cópia do CNIS. Da tutela 

de urgência antecipada. A tutela de urgência, regulada pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, impõe, por outro lado, além da aparência de bom 

direito, a demonstração do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Nesta senda, colaciono explicação dada por Guilherme Rizzo 

Amaral (in Comentários às alterações do novo CPC, 2ª ed. rev. atual. e 

ampl., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 396): [...] o juiz deverá 

valorar todos os elementos disponíveis no momento da análise do 

requerimento da tutela cautelar ou satisfativa – afirmações, provas, 

contexto, direito aplicável – e empreender um juízo de probabilidade [...]. 

(grifos nossos). Da análise dos elementos coligidos nos autos, verifico, 

em juízo de cognição sumária, que o autor comprovou o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Isso 

porque consta nos autos, laudo médico produzido por médico integrante 

do SUS – Sistema Único Saúde, demonstrando estar o requerente 

acometido por patologias que o impossibilitam de exercer suas atividades 

habituais. Destarte, em juízo de cognição sumária, tenho que restou 

comprovada a probabilidade do direito do autor no que tange à existência 

de incapacidade laborativa, sendo o segurado merecedor do benefício de 

auxílio-doença. Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, este decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado, 

porquanto o autor não está auferindo renda, o que interfere no sustento 

de todo o seu núcleo familiar. Por fim, deve ser registrado que se aplica, 

ao concreto, o princípio do “in dubio pro misero”, por se tratar de 

discussão acerca de verba alimentar, o que afasta a presunção, por ora, 

de legitimidade da perícia realizada pela autarquia. Assim, comprovada a 

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, mostra-se adequado o deferimento da tutela de urgência. Ante 

o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino que o 

INSS restabeleça/conceda o benefício previdenciár io de 

AUXÍLIO-DOENÇA, em favor da parte autora, no prazo de 10 dias a contar 

da ciência desta decisão [mediante o sistema Jusconvênios], sob pena de 

multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 pelo descumprimento. 

Cite-se a autarquia requerida, mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30499 Nr: 1639-20.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA & MOREIRA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para atualizar o débito devido pela parte 

executada no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de penhora 

on-line.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-98.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. TOLEDO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010173-98.2015.8.11.0046. REQUERENTE: PRETTO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: M.A. TOLEDO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI Vistos. Do 

pedido de restrição judicial de bens móveis via Renajud. O sistema 

Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens 

realizado por meio de bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida 

que se impõe. Do pedido de penhora do faturamento da empresa e dos 

bens que guarnecem o estabelecimento empresarial. Considerando o 

crédito devido ao exequente ainda não foi satisfeito pelo executado em 

virtude da desídia deste, outra solução não há do que deferir o pleito 

requerido. Do pedido de busca de bens via Infojud. Quanto a tal 

requerimento, indefiro-o por ora, considerando que não foram esgotados 

todos os demais mecanismos de busca e exaurimento na satisfação do 

crédito. Ante o exposto, DEFIRO em parte os pedidos apresentados no ID 

n.º 13861637, e por consequência: I- DETERMINO a restrição judicial via 

Renajud de bens móveis de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema RENAJUD de 

veículos cadastrados em nome da parte executada. Após, incontinenti 

será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de bens em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora. Empós, intimem-se as partes, para se 

manifestar nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado com relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no 

prazo de 10 (dez) dias – art. 847, CPC. Ressalto desde já que se os 

veículos porventura encontrados estiverem restritos por alienação 

fiduciária, procederei apenas com a restrição de transferência cuja 

penhora ficará restrita aos direitos creditórios sobre o bem, devendo a 

serventia lavrar o respectivo termo e intimar as partes, além de expedir 

mandado de intimação ao credor fiduciário, para que este proceda à 

anotação respectiva, bem como informe a este juízo em 15 (quinze) dias, 

existência de saldo devedor, advertindo-o desde já que antes de proceder 

com a baixa do gravame deverá comunicar este juízo. Manifestado o 

interesse na penhora do veículo constrito, intime-se o exequente para 

comprovar o valor de mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, 

lavre-se o termo de penhora e proceda com a apreensão e remoção do 

bem móvel penhorado, o qual ficará em poder do exequente – art. 840, II, 

CPC devendo ser elaborada certidão circunstanciada da situação atual do 

veículo; Intime-se o exequente para manifestar se tem interesse na 

adjudicação; Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 15 dias, sob as penas da lei; Não pretendendo a adjudicação, 

intime-se o exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a 

alienação particular do(s) bem (ns) penhorado(s), nos autos. II – 

DETERMINO a penhora de bens que guarnecem a sede da empresa 

executada. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido 

na sede da executada. Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c 

art. 841,§1º, ambos do CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o 
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executado imediatamente. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge salvo quando 

forem casados sob o regime de separação total dos bens [art. 842, CPC]; 

Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC]; Ressalto que o senhor Oficial 

de Justiça com respaldo no princípio da celeridade processual deverá 

observar quando do cumprimento do mandado o rol de bens 

impenhoráveis [art. 833, CPC]. Na mesma oportunidade acaso não sejam 

encontrados bens passíveis de penhora deverá o executado ser intimado 

para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora 

nos termos do art. 774, V, CPC sob pena de aplicação de multa de até 

20% do valor atualizado do débito em execução [art. 774, paragrafo único, 

CPC]. Consigno que acaso não encontre bens penhoráveis em poder da 

pessoa jurídica deverá o oficial de justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem o estabelecimento do executado. Elaborada a lista, o 

executado ou seu representante legal será nomeado depositário 

provisório [art. 836, §2º, CPC] ou, não sendo possível, descrever os bens 

que guarnecem o estabelecimento, nos termos dos artigos 836 e 845, 

ambos do CPC. Acaso penhorados quaisquer dos bens descritos no art. 

840, II, CPC e ausente depositário judicial, ficarão os bens em poder 

exequente, devendo o Sr. Meirinho lavrar-se termo a ser juntado nos 

autos. [art. 840, II, §1º, CPC]. Em havendo busca insatisfatória de outros 

bens passíveis de penhora, AUTORIZO a penhora de faturamento da 

atividade empresária exercida pelo executado no montante de 10% (dez 

por cento) diários do faturamento da empresa até o adimplemento da 

obrigação. III – DETERMINO que seja certificado pela (o) Gestor (o) Judicial 

se houve o cumprimento do externado em sentença, sobretudo, no que diz 

respeito a baixa dos nome do exequente dos órgãos de proteção ao 

crédito. Se negativo, diligencie mediante acesso ao sistema Serasajud – 

[ht tps: / /s i tenet05cer t .serasa.com.br /SerasaJudic ia l /defau l t .aspx. ] . 

Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001638-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS (REQUERENTE)

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000819-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (ADVOGADO(A))

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

NILTO JOSE BEDIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI (ADVOGADO(A))

EDUARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002408-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

IZABEL CRISTINA VICTOR COELHO JAJAH NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002466-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Mega Indústria de Nutrição, Fomento Animal e Comércio de Cereais LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Adeuvane Rocha Souza (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002466-10.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: MEGA INDÚSTRIA DE NUTRIÇÃO, FOMENTO ANIMAL E 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA REQUERIDO: ADEUVANE ROCHA SOUZA 

Vistos etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a 

missiva precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Com a avaliação, 

digam as partes em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Às providências. 

Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002466-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Mega Indústria de Nutrição, Fomento Animal e Comércio de Cereais LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Adeuvane Rocha Souza (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59404 Nr: 3036-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ SCHINOCA, SHIRLEI 

APARECIDA VERZA SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de CARLOS LUIZ SCHINOCA E SHIRLEI 

APARECIDA VERZA SCHINOCA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram documentos.

O procedimento teve seu regular trâmite; no entanto, à ref. 60, as partes 

trouxeram aos autos minuta de acordo, onde transigiram acerca do imóvel 

a ser penhorado, pugnando pela homologação do acordo, bem como pela 

suspensão do feito.

 É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à Ref. 

60, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o 

processo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Desta forma, desconstituo as penhoras gravadas nas matrículas nº. 

18.681 e nº 18.682, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT, 

devendo ser expedido o competente mandado.

Ato contínuo, expeça-se termo de penhora do imóvel indicado (n° 1.128 no 

Município de Santo Antônio do Leverger - MT), cabendo ao executado o 

respectivo registro, conforme pactuado entre as partes.

Findo o prazo do acordo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Candido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111452 Nr: 1877-35.2018.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De plano, indefido o petitório de ref. 26, visto que o feito já foi extinto com 

resolução de mérito (ref. 22).

Portanto, não há se falar em extinção do feito, uma vez que esta já 

ocorreu.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara - MT, 09 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87010 Nr: 5619-39.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTA FUMIE OTSUKA EIRELI, MIRTA FUMIE 

OTSUKA, KYOHARU OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86828 Nr: 5545-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104716 Nr: 8515-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDO, VDO, HDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Vistos etc.

Do que ressai do caderno processual, intimadas as partes a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, os embargantes 

pleitearam a produção de prova documental, consistente na juntada de 

declaração, assinada pelos próprios embargantes, onde declaram que não 

possuem outros bens (Ref. 33).

Por sua vez, o embargado pleiteou o julgamento antecipado da lide (Ref. 

39).

Assim, o pedido merece julgamento antecipado.

Colha-se o parecer ministerial.

Intimem-se as partes do presente despacho e, não havendo manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias úteis (Arts. 9º e 10, ambos do NCPC), voltem 

conclusos para sentença.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23918 Nr: 44-31.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65243 Nr: 1211-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/O, PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:13053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, ante a novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

recuperacional, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo 

Civil.Expeça-se certidão do crédito líquido ao exequente para fins de 

habilitação nos autos da recuperação.Cumpridas as determinações acima, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se 

a s  p a r t e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 09 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001919-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK DE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CASTRO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001919-67.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERIK DE ALMEIDA DA SILVA RÉU: DANIELE CASTRO DE LIMA Vistos etc. 

Considerando que a parte requerida constituiu advogada para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação, intime-se a 

causídica para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos instrumento 

procuratório. De outra banda, tendo em vista que a parte autora não foi 

localizada para intimação da audiência designadA, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania – 

CEJUSC - desta Comarca, para que seja designada nova sessão de 

tentativa de conciliação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 de outubro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000858-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA (AUTOR(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO (ADVOGADO(A))

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000858-74.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA ETELVINA BATISTA MAMEDE GASPAR DE FARIA E SILVA, 

BERNARDO COELHO DE FARIA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA Vistos etc. 

Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida a expedição do mandado de pagamento (ID 13967679), o 

devedor não pagou nem ofereceu embargos, consoante se extrai do teor 

da certidão de ID 15808179. Nessa toada, não havendo embargos nem 

pagamento, converto a decisão inicial mandamental e de conteúdo positivo 

em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado inicial em 

mandado executivo (NCPC, Art. 701, §2°). Proceda-se a retificação no 

sistema Apolo. Na forma do §2º do Art. 513, NCPC, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

conforme preceitua a Lei nº 11.232/05. Fica(m) o(s) devedor(es) 

advertido(s) de que, transcorrido o prazo previsto no Art. 523, NCPC, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente(m), nos 

próprios autos, impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do Art. 523, NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, 

não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

intime-se o credor para atualização do débito, no mesmo prazo. Por fim, 

após o decurso de prazo da decisão, o(s) credor(es) poderá(ão) requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do Art. 517, 

que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, ambos do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001029-31.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 
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MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO 

DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA c.c APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, ajuizada por MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO 

RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

preencher os requisitos necessários à concessão de benefício 

previdenciário. Com a inicial vieram documentos. Decisão de conteúdo 

positivo, nomeando perito médico e determinando a citação da autarquia ré 

(ID 13226668). Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (ID 

13255239). Em seguida, a autora apresentou Impugnação à contestação à 

ID 13907164. Realizada perícia, o Laudo foi acostado à ID 14765642 e, 

intimadas as partes, o requerido reiterou os termos da Contestação, 

requerente o prosseguimento no feito e a parte autora informou não haver 

interesse na produção de outras provas (ID 15588392). Vieram os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Decido. O presente processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, mormente 

despicienda dilação probatória em audiência, tendo em vista a prova 

pericial produzida e o direito vindicado – art. 371 do NCPC. Pois bem. O 

pedido deve ser julgado procedente. No que tange ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, é possível conceituá-lo como a prestação 

concedida em razão de incapacidade total e permanente para o trabalho, 

oriunda de acidente de qualquer natureza ou doença não relacionada com 

o exercício laboral, a teor dos artigos 42 a 47 da Lei de Benefícios. Já o 

auxílio-doença é a prestação concedida em razão de incapacidade total e 

temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado, oriunda das 

mesmas circunstâncias, segundo artigos 59 a 64 do referido diploma. 

Dessa forma, nítido que a prova da incapacidade laborativa para o 

trabalho ou para a atividade habitual do segurado é condição “sine qua 

non” da concessão dos dois benefícios, devendo ela ser permanente no 

primeiro caso e temporária no segundo. A autora postulou a implantação 

do benefício previdenciário de auxílio-doença e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. A qualidade de segurada da autora não foi 

objeto de controvérsia, já que a autarquia ré limitou-se a contestar a 

incapacidade laborativa da parte, porém, ainda assim houve demonstração 

através da prova do deferimento anterior do benefício concedido em sede 

administrativa, cujo período foi acobertado pela carência exigida em lei, 

bem como, demonstrada a incapacidade laboral através de laudos 

médicos acostados aos autos. E, do caderno processual, se extrai que, 

designada a perícia médica na autora, adveio o laudo pericial da Dr.ª 

Soraya Kaffashi Soares Castro. Ressai que o laudo médico apresentado 

concluiu que a autora possui incapacidade parcial e permanente (ID 

14765642). Cumpre destacar que o laudo foi elaborado por profissional de 

confiança deste juízo, sendo que nada há que a inquine descrédito, e 

ficou constatado na conclusão do laudo pericial que a condição médica 

apresentada é geradora de incapacidade laborativa parcial e permanente. 

Entretanto, o quadro clínico descrito não deixa dúvidas de que a autora 

não é incapaz para a vida independente e que está apta a realizar 

atividades diversas, sendo capaz de realibitação profissional, porém, em 

atividades que não exijam esforços físicos “intensos, levantamento de 

peso excessivo, postura viciosa da coluna, movimentos repetitivos dos 

membros superiores com elevação do braço acima de 90 graus” (sic). 

Neste particular, o benefício que melhor se ajusta ao autor é o 

auxílio-doença. Assim, não há que se falar em incapacidade total, o que 

afasta a possibilidade da concessão do benefício da aposentadoria por 

invalidez, pleiteado na inicial, merecendo, no entanto, o reconhecimento do 

direito ao recebimento do auxílio-doença, previsto no artigo 59 da Lei 

8.213/91. O benefício em tela deverá ser concedido pelo prazo de 01 ano, 

a contar da data do requerimento administrativo (09/05/2017) – PEDILEF 

00132832120064013200 - ocasião em que INSS deverá submeter o(a) 

autor(a) a exames médico-periciais, a fim de constatar a necessidade de 

prorrogação do beneficio. De igual modo, fica o(a) autor(a) obrigado(a) a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Afigura-se pertinente registrar que o INSS pode revogar o benefício a 

qualquer momento, caso não sejam atendidas as exigências legais, 

devendo-se entender como termo final a total reabilitação do segurado, 

caso contrário, até sua conversão em aposentadoria por invalidez. Ante o 

exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, resolvo o 

mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial pelo que 

CONDENO a autarquia ré a implantar o auxílio-doença ao autor, cuja data 

de início deve retroagir à data do requerimento administrativo – 09/05/2017 

- (PEDILEF 00132832120064013200), com prazo de 01 (um) ano, com a 

observância de que não houve a concessão da tutela antecipada. 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 

905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios do advogado da parte ex adversa em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Embora 

tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor analisando o 

caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença não se 

submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do § 3º, do art. 

496, do CPC. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Jaciara/MT, 10 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002337-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002337-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

LIDIA FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pela requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do NCPC. Compulsando os autos, em que pese a alegação da parte autora 

de que a instituição financeira negativou indevidamente seu nome perante 

o SERASA, não visualizei nenhum documento que comprove a sua 

declaração. Assim, intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 

321 do Código legal supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntando o documento faltante, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara-MT, 1º de outubro 

de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002378-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JAIR ANTONIO MAFORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002378-69.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JAIR ANTONIO MAFORTE RÉU: INSS VISTOS ETC, Jair Antonio Maforte 

ajuíza a presente Ação concessão de Aposentadoria por Invalidez ou 

Auxílio-Doença em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

qualificados nos autos. Para tanto, alega estar impossibilitado para o 

trabalho em decorrência do seu estado de saúde, razão pela qual se 

recebeu auxílio-doença com sucessivas prorrogações. Com a inicial 

vieram documentos. É o relato necessário. Decido. O pedido de justiça 

gratuita comporta deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 
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para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A 

intimação da autarquia requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela parte 

autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, nomeando, para tanto, a médica perita Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730,que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 06 de fevereiro 

de 2019, às 08h345min para realização da perícia, na sede do fórum desta 

Comarca. iii) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na 

data designada portando todos os seus exames. iv) Cientifique ainda a 

senhora perita que fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com 

fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. v) Faculto desde já às partes, no prazo de 

15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes 

técnicos e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III 

do Código de Processo Civil. vi) Nas hipóteses de pedido de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito 

fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciando. vii) Atente-se o perito que, por se tratar de pedido 

de majoração de benefício, o laudo pericial deverá contar informações 

acerca da necessidade de acompanhamento permanente de terceiro pelo 

beneficiário. viii) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder a presente demanda, fazendo-se acompanhar do mandado os 

laudos periciais, possibilitando, desta forma, a apresentação de proposta 

de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou sem a 

contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo legal, impugnar. Após, certifique-se o necessário, 

vindo os autos conclusos para ulterior deliberação, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Jaciara-MT, 8 de outubro de 2018. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000432-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. D. V. O. (ADVOGADO(A))

M. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 198057 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 13/11/2018 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 667-17.2016.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 667-17.2016.811.0010 código 75597

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

INTERDITANDO: CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA

INTERDITADO: ADÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 

INTERDIÇÃO a seguir: Processo nº 667-17.2016.811.0010 Código 75597 

Requerente: Conceição Aparecida da Silva Interditando: Adão Ferreira da 

Silva Junior VISTOS ETC, Conceição Aparecida da Silva formulou “Ação 

de Interdição” em face de seu filho Adão Ferreira da Silva Junior, alegando 

que o interditando é acometido de sequela de paralisia cerebral, 

incapacitando-o de reger sua vida civil. Instruiu a inicial com documentos. 

Termo de curatela provisória à ref. 22. O interditando foi entrevistado à 

ref. 19. O Curador Especial apresentou contestação por Negativa Geral à 

ref. 34. Determinada a perícia por estudo psicológico (ref. 27), foi juntado 

o estudo psicossocial atestando a incapacidade do interditando para reger 

certos atos da vida civil. (ref. 42). O Ministério Público manifestou-se 

favorável ao pedido (ref. 53). É o relato. Decido. Analisando 

minuciosamente os autos, verifico que o pedido merece prosperar. Isso 

porque, ao ser entrevistado em juízo, o interditando, embora aparentasse 

calmo, não soube responder nenhuma pergunta que lhe foi feita, somente 

confirmando sem saber verbalizar o que lhe era perguntado. “Mediante 

atendimento prestado a família, a requerente está cuidando muito bem do 

interditado. Visto que é genitora do interditado e quem tem melhores 

condições vínculos afetivos e sempre quem cuidou do mesmo. Portanto, 
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diante dos fatos relatados e observados o parecer é favorável à 

requerente para exercer a curadora especial do interditado. Assim, 

deixamos este à análise e averiguação do caso necessário”. Assim, ante 

as provas coligidas aos autos e sendo comprovada a incapacidade 

permanente do interditando para os atos da vida civil, não vejo óbice à 

pretensão inicial. Outrossim, verifico que a requerente é quem detém 

melhores condições para de exercer a curatela do demandado. O instituto 

da Interdição sofreu expressivas alterações com a entrada em vigor da 

Lei 13.146/15, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, visando 

a inserção das pessoas com deficiência na sociedade em condições de 

igualdade, ante o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. 

Diz o art. 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/15 - 

institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência): “Art. 4o São incapazes, relativamente a certos 

atos ou à maneira de os exercer: (...)

 III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade;” Já o art. 1.767 do Código Civil (com redação dada 

pela Lei nº 13.146/15) aduz o seguinte: “Art. 1.767. Estão sujeitos a 

curatela:

 I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade;” Desse modo, chega-se à conclusão, diante dos 

termos da nova legislação, de que a parte interditanda é relativamente 

incapaz, com comprometimento parcial de sua capacidade intelectiva e 

volitiva, o que o impede de praticar, sem curador, certos atos da vida civil 

(atos negociais de cunho econômico e patrimonial). Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, e DECRETO A 

INTERDIÇÃO de ADÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, devidamente 

qualificado nos autos, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4.º, inciso III, do Código Civil. 

Nomeio-lhe como CURADORA sua genitora, Sra. CONCEIÇÃO APARECIDA 

DA SILVA, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Atente-se a 

secretaria quanto ao disposto no art. 755, § 3º Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se o Termo de Curatela definitivo. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara–MT, 14 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

 Jaciara - MT, 10 de outubro de 2018.

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 2449-06.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JORGE SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ALCINDO JORGE SCHINOCA em face de EVERTON JORGE SCHINOCA, 

devidamente qualificados nos autos.

 Conforme se observa nos autos, foi deferido o pedido de adjudicação do 

imóvel rural matriculado sob nº. 11.041, Livro 2-AM, nos termos da 

decisão de fl. 195 e auto de arrematação e carta de arrematação de fls. 

196/197.

Posteriormente, o exequente comparece aos autos requerendo o 

cancelamento das penhoras e gravames que recaem sobre o imóvel 

adjudicado.

De acordo com o artigo 1.269, I, da CNGC Extrajudicial, havendo 

constrições sobre o imóvel adjudicado, caberá ao juízo que deferiu a 

adjudicação ordenar a baixa das restrições, desde que haja comprovação 

da ciência dos credores nas execuções que se efetivaram as outras 

penhoras, vejamos:

Art. 1.269. Havendo direitos reais e outras constrições incidentes sobre o 

imóvel, observar-se-á o seguinte:

 I - Caberá ao Juízo da execução que procedeu a “alienação” a ordenação 

da baixa das restrições, desde que o título esteja acompanhado de 

certidão atestando que os credores titulares de prelação de direito material 

e processual, devidamente qualificados, foram intimados para abertura do 

concurso de preferências, na forma dos artigos 908 e 909 do CPC;

 No presente caso, conforme cópia da matrícula do imóvel juntada às fls. 

201, consta a averbação da hipoteca de 1º grau em favor de Wilson 

Lázaro de Rezende, cujo crédito foi cedido à Wilmar Luft e posteriormente 

ao exequente Alcindo Jorge Schinoca.

Consta ainda a averbação de penhora em favor da empresa Fênix 

Agro-Pecus Industrial Ltda, nos autos da ação de execução de título 

extrajudicial Código 18976, na qual a citada empresa move em desfavor de 

Everton Jorge Schinoca, que se encontra apensada aos presentes autos.

Ao credor anteriormente mencionado foi dado ciência, conforme 

manifestação constante à fl. 529 dos autos Código 18976.

Assim, expeça-se o competente mandado de liberação da hipoteca 

registrada sob nº. R/11.041, de 30 de setembro de 2005, bem como o 

registro da penhora levada a efeito no R/11.041, em 14 de dezembro de 

2007.

Após, manifeste-se o credor, no prazo de 15 dias, acerca de eventual 

saldo remanescente, apresentando planilha atualizada do débito e 

requerendo o que entender necessário para a satisfação de seu crédito. i

 Por fim, anote-se como prioridade de tramitação, conforme disposto no 

Art. 71, do Estatuto do Idoso, devendo o Sr. gestor providenciar a 

inserção de duas tarjas amarelas no dorso dos autos, em cumprimento ao 

disposto no artigo 347, VII, da CNGC.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18976 Nr: 453-75.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOYACORN CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

EVERTON JORGE SCHINOCA, VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:, JOSÉ JORGE THEMER - OAB:94253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846/MT, 

MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, defiro o pedido de desapensamento dos presentes autos aos 

de Código 30003, conforme requerido à fl. 529, já que os motivos 

ensejadores do apensamento já foram resolvidos naqueles autos.

Prosseguindo, defiro o pedido de penhora requerido pela parte exequente, 

para bloqueio de saldo em contas bancárias das partes executadas.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 379.069,38 (trezentos e 

setenta e nove mil, sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) nas 

contas das partes executadas.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 
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do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4248 Nr: 48-88.1996.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS LEASING ARRENDANMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BARBIERI DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846 MT, Juliano César Clemente - 

OAB:14.340/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:8.184-A/MT, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859 - SP, Viviane 

Califani Merino - OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, MOACIR JOSÉ MORANDINI - OAB:3591-A/MT

 Certifico e dou fé que, em consulta ao Siscondj Depósitos Judiciais foi 

constatado que não fora realizado o levantamento dos honorários periciais 

(extrato anexo). Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se e requerer o que de 

direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48354 Nr: 3637-63.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA DOMINGUES, GISELI 

DOMINGUES, Linalva Cezario da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA MARIA DOMINGUES, Cpf: 

85152153149, Rg: 1155606-4, Filiação: Huelinton José Domingues e Maria 

Alves Domingues, data de nascimento: 21/03/1978, brasileiro(a), natural 

de Dourados-MS, solteiro(a), advogada/comerciante, Telefone 

6634613409, atualmente em local incerto e não sabido GISELI DOMINGUES, 

Cpf: 85862231153, Rg: 1203484-3, Filiação: Huelinton José Domingues e 

Maria Alves Domingues, data de nascimento: 21/04/1980, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), advogada, Telefone 6634613409 

e atualmente em local incerto e não sabido LINALVA CEZARIO DA SILVA, 

Cpf: 01587822164, Rg: 1.732.458-0, Filiação: Maria Cezario da Silva, data 

de nascimento: 28/11/1981, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, 

solteiro(a), do lar, Telefone 9602-0878. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

LINALVA Cezário da Silva, brasileira, solteira, portadora do RG nº 

1.732.458-0 e CPF nº 015.878.221-64, filha de Maria Cezario da Silva, 

nascida em 28/11/1981, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliada na 

Rua B, n° 251, Bairro Jardim Esmeralda, na cidade e Comarca de 

Jaciara/MT, Domingues, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG nº 

1203484-3 e CPF nº858.622.311-53, filha de Huelinton José Domingues e 

Maria Alves Domingues, nascida em 21/04/1980, residente e domiciliada na 

Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº 1120, Bairro Centro em Jaciara-MT; 

MÁRCIA Maria Domingues, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG 

nº 115606-4 e CPF nº 851.521.531-49, filha de Huelinton José Domingues 

e Maria Alves Domingues, nascida em 21/03/1978, residente e domiciliada 

na Rua Potiguaras, nº 729, sala 02. Bairro Centro em Jaciara- MT, pela 

prática dos seguintes fatos delituosos: 1° FATO: DA APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA Consta do caderno investigativo, que em dias não 

especificados, mas sendo certo que entre os meses de dezembro/2009 

até abril/2011, enquanto estava recolhida em unidade prisional de 

Rondonópolis, a denunciada LINALVA Cezário da Silva, com consciência e 

vontade, em razão de contrato de Honorários Advocatícios, apropriou-se 

de coisa alheia móvel de que tinha posse, consistente em um cartão do 

Benefício de Prestação Continuada da vítima, e seu filho, Jhonatan Cesário 

da Silva, e repassou às denunciadas GISELI Domingues e MÁRCIA Maria 

Domingues, que realizaram saques na conta do menor durante os meses 

mencionados anteriormente. HISTÓRICO DOS FATOS Segundo apurado, a 

vítima Jhonatan, na época dos fatos tinha 16 nos de idade e era portador 

de necessidades especiais. Em decorrência disso, recebia mensalmente o 

benefício da Prestação Continuada no valor de um salário mínimo. A ré 

LINALVA, genitora do menor, à época dos fatos estava recolhida no 

estabelecimento prisional de Rondonópolis/MT, portanto, sua mãe (avó da 

vítima), a senhora Maria Maria Cezário, cuidava do adolescente. Ocorre, 

que a ré LINALVA se apropriou do cartão magnético da vítima, o que 

causou problemas financeiros para Maria e Jhonatan, pois a renda da avó 

para manter o lar e suprir com todas as necessidades de Jhonatan, 

reduziu-se ao valor de R$ 145,00 reais, valor este referente a Bolsa 

Família. Assim, apurou-se também, por termo de depoimento da ré 

MÁRCIA, que em fevereiro de 2010, a ré LINALVA estava presa em 

Rondonópolis, por isso contratou os seus serviços advocatícios e de sua 

irmã, a ré GISELI, onde o pagamento do valor de R$ 4.500,00 reais seria 

realizado com o cartão da vítima Jhonatan. Além disso, a ré MÁRCIA juntou 

nos autos documentos por escrito (fls. 22/25-IP), supostamente pela ré 

LINALVA, onde solicitava a compra de vários objetos, comida e produtos 

cosméticos, sendo que o pagamento destas compras era realizado com o 

cartão benefício, conforme a denunciada MÁRCIA explicou em seu termo 

de depoimentos em fl. 16/17-IP. De se enfatizar, ainda, que a senhora 

Maria procurou as advogadas, as rés GISELI e MÁRCIA, e solicitou a 

devolução do cartão magnético da vítima, entretanto, negaram, alegando 

que ainda haviam honorários a serem pagos. Desta forma, observa-se, 

que as denunciadas ficaram cientes da necessidade do valor 

correspondente ao beneficiário a vítima, e de mesmo modo continuaram 

com a indevida posse. Pelo exposto, DENUNCIO: LINALVA Cezário da 

Silva, já qualificada, como incursa nas penas do artigo 168, inciso II do 

Código Penal; - GISELI Domingues e MÁRCIA Maria Domingues, já 

qualificados, como incursas nas penas do artigo 168, inciso III do Código 

Penal. Todas em continuidade delitiva. Requer-se, ademais: a) que a 

denúncia seja recebida e processada pelo rito ordinário; b) que as 

denunciadas sejam citadas para apresentar resposta à acusação, 

querendo; c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao 

final, que as denunciadas sejam condenadas pelos delitos que praticaram, 

julgando-se procedente a presente denúncia. Jaciara, 06 de agosto de 

2018. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA. Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de LINALVA CEZÁRIO DA SILVA, pelo crime previsto no 

artigo 168, inciso II, do Código Penal e GISELI DOMINGUES e MÁRCIA 

MARIA DOMINGUES, com incurso nas disposições do artigo 168, inciso III, 

do Código Penal. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, 

RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os 

efeitos.Citem-se os réus para responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na 

resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegarem tudo o que 
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interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A).Deverão os réus serem indagados se possuem condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretendem a nomeação de advogado 

dativo. Devem ser advertidos, ainda, que, não apresentada à resposta no 

prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 

2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

quando os acusados afirmarem não possuírem condições para 

contratarem um advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal 

sem se manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente 

conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o 

caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, 

porém, atenda-se integralmente o requer ido na cota 

ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 02 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99892 Nr: 6062-53.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA BAZAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANAINA BAZAN DA SILVA, Filiação: 

Cleusa Bazan Viscard e Roberto Garcia da Silva, data de nascimento: 

12/05/1993, brasileiro(a), natural de Presidente Venceslau-SP, solteiro(a), 

garota de programa, Telefone 66-9982-5728. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO por seu Promotor de Justiça infra firmado, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei e com suporte fático nos inclusos autos 

aludido em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA 

contra: JANAINA Bazan da Silva, brasileira, solteira, nascida em 

12/05/1993, natural de Presidente Venceslau/SP, filha de Roberto Garcia 

da Silva e Cleuza Bazan Viscard, residente e domiciliada na Rua 

Tocantins, nº1117, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca, pela 

prática do seguinte fato delituoso: FATO – FURTO Consta dos autos que 

no dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 11h40min., no interior da 

residência localizada na Rua Caiçara, nº 2.291, Bairro Centro, nesta 

cidade e comarca de Jaciara/MT, a denunciada JANAINA Bazan da Silva, 

com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, 

subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um 

celular modelo da marca Samsung, modelo J7, dual chip, EMEI: 

353957071611663, pertencente à vítima Fernanda Faustino Pereira. 

HISTÓRICO DOS FATOS Infere-se, pois, do caderno policial, que a 

denunciada JANAINA Bazan da Silva, estava andando pela Rua Caiçara, 

Bairro Centro, nesta urbe, ocasião em que observou que a porta da casa 

de número 2.291 estava aberta. Assim, imbuída de animus furandi, sem 

que ninguém visse, adentrou o local e subtraiu o referido aparelho celular 

que estava sobre o sofá da sala. Registre-se, que dentro da capa de 

proteção do celular estava a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Posteriormente, em razão de não ter localizado o aparelho, a vítima 

averiguou as câmeras de segurança da residência vizinha, sendo 

possível identificar que a pessoa de JANAÍNA havia praticado o furto. 

Conduzida à delegacia, a increpada confessou o crime. Ante o exposto, 

DENUNCIO: JANAINA Bazan da Silva, como incursa nas disposições do 

artigo 155, caput, do Código Penal. Requeiro, desta feita, que, recebida e 

autuada a presente, seja os denunciados citados para, querendo, 

apresentar defesa, prosseguindo-se nos ulteriores termos até a sentença 

final, sendo então, condenado nas penas acima mencionadas. Jaciara-MT, 

14 de agosto de 2018. DENUNCIADA: JANAINA Bazan da Silva. FÁBIO 

PAULO DA COSTA LATORRACA PROMOTOR DE JUSTIÇA.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de JANAINA BAZAN DA SILVA, como incurso na pena 

do artigo 155, caput, do Código Penal. Presentes indícios suficientes de 

autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e 

para todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no 

mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado 

dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no 

prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 

2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

quando o acusado afirmar não possuir condições para contratar um 

advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se 

manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, 

atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 02 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50668 Nr: 2514-93.2012.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCILIO SILVA DOS SANTOS, Cpf: 

08197550441, Rg: 3.133.251-0, Filiação: Antônio Cosmo dos Santos e 

Maria José Ribeiro da Silva, data de nascimento: 28/03/1987, brasileiro(a), 

natural de São Luiz do Quitunde-AL, convivente, pedreiro, Telefone 

66-99689-2947. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o réu MARCILIO SILVA DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §1°, inc. I, do Código 

Penal.Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a 

dosar-lhe a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao 

disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.O tipo penal descrito no 

artigo 129, §1°, inc. I, do Código Penal possui suas balizas penais 

compreendidas entre 1 (um) ano a 5 (cinco) anos de reclusão.Analisadas 

as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com 

culpabilidade elevada, uma vez que o tiro desferido pelo réu acertou a 

vítima em parte bastante sensível do corpo e em região amplamente letal 

(tórax), fígado e rins, com grande risco de ceifar a sua vida, conforme 

consta no mapa topográfico para localização das lesões (fls. 38) e 

resposta do perito no quarto quesito do auto de exame de corpo de delito 

(fls. 37), onde o mesmo afirma que o disparo de arma de fogo resultou 

perigo de vida para a vítima, razão pela qual deve ser sopesada em 
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desfavor do réu; é possuidor de bons antecedentes, pois apesar de 

registrar um executivo provisório de pena, oriundo da Comarca de Barra 

dos Bugres-MT, por crime de homicídio qualificado tentado, nota-se que a 

condenação é posterior aos fatos que se apuram nestes autos, bem como 

está pendente de trânsito em julgado, razão pela qual deve ser 

reconhecida a primariedade técnica do réu; não há dados concretos nos 

autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar 

em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o 

motivo do crime é fútil, uma vez que o disparo de arma de fogo foi 

motivado em razão da discussão anterior do casal, sendo a conduta do 

réu, portanto, desproporcional. No entanto, em razão desta circunstância 

ser valorada como agravante de pena, deixo de valorá-la nesta fase, 

apesar de reconhecê-la, para não incidir em bis in idem; as circunstâncias 

são graves, levando-se em consideração o modus operandi do agente, já 

que o disparo atingiu a vítima de surpresa, sem condições de reagir. No 

entanto, em razão desta circunstância ser valorada como agravante de 

pena, deixo de valorá-la nesta fase, apesar de reconhecê-la, para não 

incidir em bis in idem; as conseqüências são graves, uma vez que o 

disparo de arma de fogo contra a vítima ocasionou-lhe a retirada definitiva 

de um órgão importante do corpo humano, já o exame pericial aponta no 

relatório cirúrgico a realização de nefrectomia Direita (retirada cirúrgica do 

rim direito) e hepatorrafia (sutura ou costura do fígado). Nota-se que o rim 

além de ter o papel importante de filtragem sanguínea, não é um órgão que 

se regenera como o fígado, razão pela qual tal circunstância deve ser 

sopesada em desfavor do réu; a vítima não contribuiu para o crime. 

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime 

tipificado no artigo 129, §1°, inc. I, do Código Penal em 2 (dois) anos de 

reclusão.Não concorrem atenuantes.Concorrem as do motivo fútil (art. 61, 

inc. II, “a”, do CP), uma vez que o crime foi motivado por uma mera 

discussão do casal, sendo a conduta do réu, portanto, desproporcional, 

bem como do recurso que dificultou a defesa da ofendida (art. 61, inc. II, 

“c”, 4ª figura, do CP), uma vez que o disparo de arma de fogo deu-se de 

surpresa, sem que a vítima pudesse se defender, razão pela qual, em 

conjunto, agravo a pena dosada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, 

passando a dosá-la em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que 

na ausência de causas de diminuição e de aumento de pena, torno a 

reprimenda definitiva.Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início de 

cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c” e §3º, do Código 

Penal, uma vez que o réu teve reconhecidas circunstâncias judiciais em 

seu desfavor, bem como em razão de já ter sido condenado por crime de 

homicídio qualificado tentado (inclusive já com executivo provisório), 

mesmo após estes fatos, o que justifica concretamente a fixação de 

regime mais grave, objetivando assim uma maior eficácia no que tange às 

naturezas retributiva e ressocializadora da pena, nos termos da dicção 

legal do dispositivo em epígrafe.Verifico que o réu não satisfaz os 

requisitos para substituição de pena, uma vez que o crime foi cometido 

mediante violência contra a pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do 

Código Penal.No mesmo sentido, não há falar em sursis, uma vez que a 

reprimenda é superior a 2 (dois) anos, bem como a culpabilidade do réu é 

elevada, não satisfazendo assim os requisitos do artigo 77, cabeça e seu 

inciso I, ambos do Código Penal.Determino a perda em favor da União, 

ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos 

do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, 

porte ou detenção constitua fato ilícito, bem como, nos termos do artigo 91, 

inciso II, “a”, do Código Penal.Concedo o direito de o réu recorrer em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Deixo de fixar o quantum 

mínimo de indenização, em obediência ao princípio do contraditório, uma 

vez que não houve pedido neste sentido. Por derradeiro, condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se 

guia definitiva de execução de pena;2)Oficie-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações dos réus, com suas 

devidas identificações, acompanhadas de fotocópia da presente decisão, 

para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do 

Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao 

órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 28 de setembro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 3228-53.2012.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LAURINDO HEIDERICH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL LAURINDO HEIDERICH NETO, 

Cpf: 95843582191, Rg: 13419196, Filiação: Celia Nunes Heiderich e 

Samuel Laurindo Heiderich, data de nascimento: 16/04/1982, brasileiro(a), 

natural de Presidente Venceslau-SP, casado(a), veterinario. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o réu SAMUEL LAURINDO HEIDERICH NETO, 

devidamente qualificado nos autos, com incurso no artigo 14, caput da lei 

n. 10.826/2003.Em obediência ao princípio da individualização da pena, 

passo a dosar-lhe a respectiva pena a ser aplicada em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código 

Penal.Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o 

réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não registra sentença 

condenatória com o trânsito em julgado contra o mesmo; possui boa 

conduta social, uma vez que não há nos autos qualquer informação que 

venha a sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a 

seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, nada tendo a valorar; as 

circunstâncias são próprias do tipo; as conseqüências são próprias do 

tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Analisando 

as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o cada crime tipificado 

no artigo 14 da Lei 10.826/2003, em 02 (dois) anos de reclusão e 

multa.Concorre a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso 

III, “d”, do Código Penal, no entanto deixo de aplicá-la em obediência ao 

verbete sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.Não concorrem 

outras atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de 

aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de 

liberdade dosada.A pena de multa guarda proporção com a pena privativa 

de liberdade, ao passo que o valor do dia-multa com a situação financeira 

do réu, logo, diante do exposto, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, que deverá ser corrigido monetariamente na 

data do efetivo pagamento.Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o 

aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.Observando o 

disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, 

parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de 

Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as 

mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à 

comunidade e como forma de lhe promover a autor estima e compreensão 

do caráter ilícito de sua conduta, sendo àquela consistente em tarefas 

gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em 

audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do 

citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo 

ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que 

será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de 

trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 5 (cinco) 

salários mínimos, que poderá ser revertido o valor já recolhido em fiança 

(fls. 29) para este fim, caso haja a anuência do réu, considerando este 

valor como suficiente para reparação do mal causado e servindo como 

desestímulo ao crime, a ser depositada em conta específica para tal fim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 471 de 824



no termo do Provimento 05/2015 da CGJ-MT. Ao Juízo da Execução, que 

será no caso o próprio Sentenciante, após o trânsito em julgado desta 

decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a 

entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser 

comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de 

cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente o 

relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a 

ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 

150, da Lei nº 7.210/84.Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é 

facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do 

Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de 

liberdade fixada ou restante.Da mesma forma, em audiência admonitória, 

caberá ao Juízo da Execução, que será no caso o próprio Sentenciante, 

indicar o número da conta única para depósito.Portanto, não há falar em 

sursis.Por sua vez, frente à primariedade e os bons antecedentes do Réu, 

bem como por estarem ausentes quaisquer motivos ensejadores da prisão 

preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.Deixo de fixar o 

valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver elementos 

suficientes para tanto, bem como pedido neste sentido.Determino a perda 

em favor da união dos objetos do crime.Por derradeiro, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se 

guia de execução penal;2)Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a 

título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelos artigos 

50, do Código Penal e 686, do Código de Processo Penal;3)Oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações 

dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas de fotocópia 

da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 

71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 

1988.4)Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem 

como, à POLITEC e a INFOSEG.5)Procedam-se as demais anotações e 

comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114840 Nr: 3261-33.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS CRISTIANO DA SILVA NOBREGA, 

Ana Jara Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA JARA GARCIA, Cpf: 05654119184, 

Rg: 1869115-3, Filiação: Lilita Gacia, data de nascimento: 13/07/1991, 

natural de Iguatemi-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu agente signatário, no uso de suas atribuições legais, 

com base nos autos de Inquérito Policial em epígrafe, vem oferecer a 

presente DENÚNCIA contra: 01. VINÍCIUS da Silva Nóbrega, brasileiro, 

convivente, serviços gerais, nascido em 22/02/1989, natural de 

Jaciara/MT, filho de Satiro da Nóbrega e Ilda Cristina da Silva Nóbrega, 

residente e domiciliado na Rua Itatinga, s/nº, Bairro Nova Jaciara, nesta 

cidade de Jaciara/MT, melhor qualificado à fl. 14 do IP; - 02. ANA JARA 

Garcia, brasileira, convivente, desempregada, nascida em 13/07/1991, 

natural de Iguatemi/MS, filha de Lilita Garcia, residente e domiciliada na Rua 

Itatinga, s/nº, Bairro Nova Jaciara, nesta cidade de Jaciara/MT, melhor 

qualificada à fl. 10-IP, pela prática dos seguintes fatos delituosos: FATO – 

FURTO MAJORADO QUALIFICADO No dia 15de maio de 2018, por volta 

das 03h:15min., ou seja, durante o repouso noturno, na Rua Carijós, nº 

186, Centro, nesta cidade de Jaciara, os denunciados VINÍCIUS DA SILVA 

NÓBREGA E ANA JARA GARCIA, com consciência e vontade, bem como 

em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, em 

proveito comum, 02 (duas) cadeiras de fio, de propriedade da vítima 

Assunta Sanna Furini. HISTÓRICO DOS FATOS Ressai dos autos que, no 

dia dos fatos, durante um patrulhamento, os policiais militares avistaram os 

denunciados na Rua Carijós, em posse de duas cadeiras de fio, de cor 

verde, diante do que resolveram abordá-los. Durante a abordagem nos 

implicados, os agentes da lei realizaram uma entrevistas com aqueles, 

oportunidade em que constataram que as cadeiras de fio haviam sido 

furtadas na residência da vítima Assunta Sanna. Ato contínuo, os policiais 

se dirigiram à residência da vítima e, lá chegando, esta última relatou de 

fato que as cadeiras eram suas, motivo pelo qual a autoridade policial 

confeccionou o devido Termo de Reconhecimento de Objeto ( fl. 07-IP). 

Devidamente interrogada em sede policial, a implicada ANA JARA 

confessou a prática delituosa, porquanto narrou que de fato, durante a 

madrugada, adentraram na residência da vítima e subtraíram as cadeiras 

de fio (fl. 10-verso). Pelo exposto, DENUNCIO VINÍCIUS da Silva Nóbrega e 

ANA JARA Garcia, como incursos nas disposições do artigo 155, §1º e 

§4º, inciso IV, do Código Penal. Requeiro, outrossim, que seja recebida e 

autuada a presente e, ato contínuo, sejam os denunciados citados para, 

querendo, apresentarem defesa, prosseguindo-se o feito até seus 

ulteriores termos, para que, a final, sejam os réus condenados nas penas 

do artigo acima mencionado. Requeiro, ainda, sejam notificadas 

testemunhas infra-arroladas, para serem ouvidas no decorrer da 

instrução. Jaciara/MT, 07 de junho de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA. PROMOTOR DE JUSTIÇA.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de VINICIUS DA SILVA NÓBREGA e ANA JARA GARCIA, 

pelo crime previsto no artigo 155, § 1° e 4°, inciso IV, do Código Penal. 

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A 

DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os efeitos.Citem-se os 

réus para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, os 

acusados poderão arguir preliminares e alegarem tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A).Deverão os réus serem indagados se possuem condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretendem a nomeação de advogado 

dativo. Devem ser advertidos, ainda, que, não apresentada à resposta no 

prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 

2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

quando os acusados afirmarem não possuírem condições para 

contratarem um advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal 

sem se manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente 

conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o 

caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, 

porém, atenda-se integralmente o requer ido na cota 

ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 08 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82197 Nr: 3300-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ENGELS DA SILVA, CÍCERO 

PAIS DA SILVA, JONATAN FRANÇA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO ENGELS DA SILVA, Cpf: 

01291159169, Rg: 17809061, Filiação: Antonio José da Silva e Rolsimar 

Engels, data de nascimento: 11/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-9966-7732 e 

atualmente em local incerto e não sabido CÍCERO PAIS DA SILVA, Cpf: 

99470918134, Rg: 35.916.141-8, brasileiro(a), natural de Assare-CE, 

convivente, tapeceiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu agente signatário, no uso de suas atribuições legais, 

com base nos autos de Inquérito Policial em epígrafe, vem oferecer 

DENÚNCIA contra: JONATAN França Moreno, brasileiro, casado, 

açogueiro, portador do RG nº 20769857 e CPF nº 035.728.351-19, filho de 

Sueli de Fátima França Moreno e Jair Misael Moreno, natural de Jaciara/MT, 

residente e domiciliado na Rua RL, nº 258, Bairro Jardim Leblon em 

Jaciara/MT; Ministério Público do Estado de Mato Grosso Promotoria de 

Justiça de Jaciara - MT, CÍCERO Pais da Silva, brasileiro, convivente, 

tapeceiro, portador do RG nº 35.916.141-8 SSP/SP e CPF nº 

994.709.181-34, natural de Assare/CE, residente e domiciliado na Rua 

Tocantins, nº 374, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT; ALESSANDRO 

Engels da Silva, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, portador do RG 

nº 01291159169, natural de Jaciara/MT, filho de Antônio José da Silva e 

Rosemar Engels, residente e domiciliado na Rua Irerê, Bairro Planalto na kit 

net do Gagueja, em Jaciara/MT; FATO – RECEPTAÇÃO Consta dos 

inclusos autos, que entre abril de 2016 até maio de 2016, nesta comarca 

de Jaciara/MT, os denunciados JONATAN França Moreno, CÍCERO Pais da 

Silva e ALESSANDRO Engels da Silva, todos com consciência e vontade, 

adquiriram, venderam e conduziram em proveito próprio, coisa que sabiam 

ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, Honda Biz 

c/100, de cor azul, placa JZD-8393, chassi 9C2HA070XWR023589 de 

Jaciara/MT, pertencente à vítima Maria Nilza Bruschetta. HISTÓRICO DO 

FATO. Consta do incluso caderno investigativo, que a referida motocicleta 

foi furtada no dia 23/04/2016, em uma chácara, conforme descrito no 

Boletim de Ocorrência nº 2016.157341. Pois bem, no dia 12/05/2016 a 

vítima passava em frente a uma construção e avistou a sua motocicleta, 

sendo assim, acionou a polícia militar que conduziu o denunciado 

ALESSANDRO (quem dizia ser proprietário da motocicleta) para a 

delegacia. Desta forma, foi possível checar qual foi a ordem de 

compradores e vendedores do veículo furtado. Assim, a ordem sequencial 

da compra iniciou-se com o increpado JONATAN, o qual relatou, em fls. 

12-IP, que o veículo custou R$ 1.500,00 reais, mas não se lembrava o 

nome do vendedor. Disse, pois, que revendeu o bem para o denunciado 

CÍCERO. Deste modo, foi colhido termo de depoimento do acusado CÍCERO, 

para que esclarecesse melhor os fatos, momento em que informou ter 

adquirido a motocicleta em troca de um veículo Gol, com o denunciado 

JONATAN e que depois vendeu a motocicleta para o implicado 

ALESSANDRO pelo valor de R$ 1.500,00. Por fim, o último comprador da 

motocicleta furtada foi o increpado ALESSANDRO, quem estava com a 

sua posse no momento da apreensão. Logo, a autoria e materialidade 

restaram suficientemente demonstradas pelos Boletins de Ocorrências 

(fls. 15 e 17-IP) em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos, 

denotando-se, pois, que o denunciado JONATAN adquiriu e vendeu para 

CÍCERO, que adquiriu e vendeu para ALESSANDRO, que apenas 

conduziu, produto que sabiam ser proveniente de crime, notadamente 

diante da cadeia de aquisições do mesmo bem, sem o mínimo de cautela 

para apuração de sua origem. Pelo exposto, DENUNCIO: JONATAN França 

Moreno, CÍCERO Pais da Silva e ALESSANDRO Engels da Silva, como 

incursos no tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. 

Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e processada pelo 

rito ordinário; b) que os denunciados sejam citados para apresentarem 

resposta à acusação; c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo 

arroladas; d) ao final, que os denunciados sejam condenados pelo delito 

que praticou, julgando-se procedente a presente denúncia. Jaciara/MT, 27 

de agosto de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA. PROMOTOR 

DE JUSTIÇA

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de JONATAN FRANÇA MORENO, com incurso no artigo 

180, caput, do Código Penal. Presentes indícios suficientes de autoria e 

materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e para 

todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de constituir 

advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado dativo. 

Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo 

legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica 

desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o 

acusado afirmar não possuir condições para contratar um advogado e/ou 

quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.Apresentada a 

defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das circunstâncias 

do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de audiência de 

instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o 

requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 08 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92969 Nr: 2802-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LINCON GLAUBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS LINCON GLAUBER DA SILVA, 

Cpf: 89538374134, Rg: 12851663, Filiação: Rubens Ferreira da Silva e Eva 

Crisostomo da Silva, data de nascimento: 29/05/1981, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, vendedor, Telefone 66-99662-1390. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª 

VARA DA COMARCA DE JACIARA-MT. IP: nº2802-65.2017.811.0010 

(92969) SIMP: nº 000850-037/2018. RÉU: DOUGLAS Lincon Glauber da 

Silva. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu 

Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas atribuições 

conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em epígrafe, 

vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: DOUGLAS 

Lincon Glauber da Silva, vulgo “GORDÃO”, brasileiro, convivente, 

vendedor, filho de Rubens Ferreira da Silva e Eva Crisóstomo da Silva, 

nascido em 29/05/1981, natural de Cuiabá/MT, residente e domiciliado na 

Rua Marechal Rondon, n° 19, Centro, na cidade e Comarca de Dom 

Aquino/MT, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 1° FATO: DA 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA Consta do caderno investigativo, que no dia 11 

de agosto de 2016, no estabelecimento comercial denominado “Jaci 

Veículos”, neste município e comarca de Jaciara, o denunciado DOUGLAS 

Lincon Glauber da Silva, vulgo “GORDÃO”, com consciência e vontade, em 

razão de contrato de locação, apropriou-se de coisa alheia móvel de que 

tinha posse, consistente em dois veículos, sendo um Gol G4, 1.0, cor 

branco, de placa OBK-5307 e o outro Uno Mille Way Econ FIAT, cor cinza, 

placa OAR-4560, em detrimento da vítima.J de Sousa Novaes Salviano ME. 

HISTÓRICO DOS FATOS. Segundo apurado, na data e local 

supramencionados, o denunciado. DOUGLAS alugou o veículo Gol G4 na 
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empresa vítima pelo período de 30 dias, efetuado o pagamento no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil) reais. Vencido o período de locação contratado, a 

vítima solicitou a devolução do veículo ou o pagamento da diária, o que 

ocorreu após 60 dias do vencimento do primeiro contrato, efetuado por um 

terceiro. Assim, o denunciado foi até a empresa e solicitou o aluguel do 

segundo. veículo, o Uno Way, para devolver no dia 07/12/2016, tendo 

efetuado o pagamento com cheque, que mais tarde foi descoberto que era 

roubado. Motivo pelo qual o denunciado disse que pagaria no prazo de 10 

dias, o que não ocorreu. Diante disso, o proprietário da empresa, entrou 

em contato com o denunciado por diversas vezes solicitando o pagamento 

e a devolução dos veículos, que sempre se dava infrutífera, diante as 

falsas promessas de pagamento. Em seguida, a vítima foi até a delegacia 

para efetuar a denúncia do ocorrido, pois só assim descobriram que o 

veículo Uno estava apreendido na delegacia de Chapadão do Sul/MS, 

conforme auto de entrega em fl. 06-IP. Por fim, após buscas, o veículo Gol, 

foi encontrado em Campo Verde, em posse de um terceiro, onde informou 

que o veículo foi dado em garantia da venda de outro automóvel pelo 

denunciado DOUGLAS. Pelo exposto, DENUNCIO: DOUGLAS Lincon 

Glauber da Silva, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 155, § 

4º, inciso I do Código Penal. Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja 

recebida e processada pelo rito ordinário; b) que os denunciados sejam 

citados para apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam 

intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que os 

denunciados sejam condenados pelos delitos que praticaram, julgando-se 

procedente a presente denúncia. Rol de testemunhas: 01. Wandrei Batista 

Salviano (proprietário da empresa vítima, qualificado à fl. 04-IP). Jaciara, 

18 de Abril de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA Promotor de 

Justiça.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de DOUGLAS LINCON GLAUBER DA SILVA, com incurso 

no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal. Presentes indícios suficientes 

de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos 

e para todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no 

mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de 

constituir advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado 

dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no 

prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 

2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

quando o acusado afirmar não possuir condições para contratar um 

advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se 

manifestar.Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 

análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para 

designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, 

atenda-se integralmente o requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 08 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111137 Nr: 1698-04.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEIXOTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO PEIXOTO NETO, Rg: 2111379-3, 

Filiação: Pedro Peixoto Filho e Amazonina Cândido Peixoto, data de 

nascimento: 30/05/1988, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

casado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª 

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT. CÓDIGO: n. 

1698-04.2018.811.0011 (Código n. 111137); SIMP: n. 000540-037/2017; 

RÉU: PEDRO Peixoto Neto. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

PEDRO Peixoto Neto, brasileiro, casado, pedreiro, portador da cédula de 

identidade RG nº 2111379-3 SSP-MT, nascido no dia 30/05/1988, natural 

de Dom Aquino/MT, filho de Pedro Peixoto Filho e Amazonina Candido 

Peixoto, residente e domiciliado na Rua Iraé, nº 1136, Bairro São 

Sebastião, na cidade de Jaciara/MT, melhor qualificado à fls. 08-IP, pela 

prática do fato delituoso a seguir descrito: 1º FATO: CONDUZIR VEÍCULO 

AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO 

DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. Consta do incluso procedimento policial, que 

na data de 28/02/2018, por volta das 18h07min, na MT 457, nesta cidade 

de Jaciara/MT, o denunciado PEDRO, conduziu em via pública, o seu 

veículo Pálio, cor branca, placa JZA-0967, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais 

que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de 

constatação etílica de fl. 14-IP. HISTÓRICO DOS FATOS. Segundo 

apurado, na data e local supramencionados, a polícia militar recebeu 

denúncia de que havia um veículo na MT 457 realizando manobras 

perigosas e que o condutor era o denunciado PEDRO. Ato contínuo, os 

policiais se deslocaram ao local e abordaram o implicado, momento em que 

constataram nitidamente PEDRO havia ingerido bebida alcoólica antes de 

conduzir seu veículo, em virtude do que o denunciado foi convidado a 

realizar o teste do bafômetro. Por ocasião de referido teste, foi confirmada 

a ingestão de bebida alcoólica. antes de dirigir (vide Teste Etílico de fl. 

14-IP), apresentando índice alcoólico de 1.35 mg/l. É inconteste que, a 

autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Auto 

de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02-IP), Boletim de Ocorrência n.º 

2018.69003 (fls. 13-IP), Termo de Constatação Etílica (fls. 14) em sintonia 

com os depoimentos colhidos nos autos. Pelo exposto, DENUNCIO: * 

PEDRO Peixoto Neto, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, 

§1º, inciso I do CTB. Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida 

e processada pelo rito ordinário; b) que o denunciado seja citado para 

apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam intimadas as 

testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o denunciado seja 

condenado pelo delito que praticou, julgando-se procedente a presente 

denúncia. Jaciara/MT, 20 de Março de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA. PROMOTOR DE JUSTIÇA.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de PEDRO PEIXOTO NETO, com incurso no artigo 306, 

§1°, inciso I, do Código de Transito Brasileiro. Presentes indícios 

suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os 

seus termos e para todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado 

se tem condições de constituir advogado nos autos, ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não 

apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já nomeada a Defensora 

Pública atuante nesta Comarca quando o acusado afirmar não possuir 

condições para contratar um advogado e/ou quando deixar transcorrer o 

prazo legal sem se manifestar.Apresentada a defesa, tornem 

imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do 

CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 

do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na cota 

ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 08 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65455 Nr: 1287-63.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA, 

ANDERSON MORAIS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA, 

Rg: 2778442-8, Filiação: Edvaldo Inácio de Oliveira e Roseny de Jesus, 

data de nascimento: 06/04/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 92122332. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 

413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de 

PRONUNCIAR ANDERSON MORAIS SOUSA e PAULO RICARDO DE JESUS 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos, como incurso nas 

disposições do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos 

do Código Penal.Por fim, com fulcro no artigo 311 e seguintes, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva 

do representado PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA, ante a ausência 

de requisitos autorizadores do decreto prisional cautelar.Intimem-se 

pessoalmente os acusados e seus defensores da presente decisão de 

pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 420, inciso 

I, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado a decisão de 

pronúncia, nos termos do artigo 421 do Código de Processo Penal, tornem 

conclusos para as providências do artigo 422 e seguintes do mesmo 

estatuto processual. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 08 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108753 Nr: 588-67.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE JESUS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRICIO DE JESUS SANTOS SILVA, 

Cpf: 06187970179, Rg: 29000580, Filiação: Denite Lino de Jesus Santos 

Silva e Carlos dos Santos Silva, data de nascimento: 28/07/1998, 

brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), lavador de carros, 

Telefone 66-99636-3097. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª 

VARA DA COMARCA DE JACIARA, IP n.º 588-67.2018 (108753). SIMP: 

000443-037/2018. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra FABRÍCIO DE JESUS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, lavador de 

veículos, filho de Carlos dos Santos Silva e Denite Lino de Jesus Santos, 

nascido em 28/07/1998, natural de Jaciara/MT, residente e domiciliado na 

Rua Caiçara, s/n°, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de 

Jaciara/MT, pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 05 de janeiro de 

2018, pro volta das 04h:00min., na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 

nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado FABRÍCIO DE JESUS 

SANTOS SILVA, com consciência e vontade, tentou subtrair para si, 

mediante grave ameaça e violência, 01 (um) aparelho celular, de 

propriedade da vítima Pablo dos Santos. Segundo restou apurado, na data 

dos fatos, a vítima Pablo se dirigia com sua bicicleta à sua residência, 

quando percebeu que o denunciado o seguia também conduzindo uma 

bicicleta. Em seguida, com a mão debaixo da camisa simulando estar 

armado, o denunciado Fabrício se aproximou da vítima e anunciou o 

assalto, dizendo que queria seu celular. Ressai dos autos ainda que, a 

vítima se negou a entregar o celular, momento em que o denunciado o 

agrediu com um soco no peito e, ao cair da bicicleta, a vítima começou a 

gritar por socorro. Ato contínuo, alguns funcionários de um posto 

localizado próximo ao local, visualizaram o ocorrido, diante do que foram 

até lá e separaram o que pensaram ser apenas uma briga. Por fim, a 

Polícia Militar foi acionada, sendo que em diligência conseguiram deter o 

denunciado próximo do local dos fatos. Diante do exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABRÍCIO DE JESUS SANTOS 

SILVA como incursa nas disposições do artigo 157, caput, c.c. artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente 

inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas 

no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser 

condenado. Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo 

arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Jaciara, de março de 

2018. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA. Promotor de Justiça.

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de FABRÍCIO DE JESUS SANTOS SILVA, com incurso no 

artigo 157, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Presentes 

indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em 

todos os seus termos e para todos os efeitos.Cite-se o réu para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do 

CPP).Consigne-se no mandado que, na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).Deverá o réu ser indagado 

se tem condições de constituir advogado nos autos, ou se pretende a 

nomeação de advogado dativo. Deve ser advertido, ainda, que, não 

apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já nomeada a Defensora 

Pública atuante nesta Comarca quando o acusado afirmar não possuir 

condições para contratar um advogado e/ou quando deixar transcorrer o 

prazo legal sem se manifestar.Apresentada a defesa, tornem 

imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do 

CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 

do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na cota 

ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 02 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 103775 Nr: 8068-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/12/2018 às 15h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 119863 Nr: 5573-79.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Poltronieri - 

OAB:MT0024475O

 Vistos.

Designo o dia 16/10/2018, às 14h20min, para realização de audiência de 

instrução, para oitiva da testemunha VIVIANE PIRAN.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 117879 Nr: 4717-18.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Paulo da Costa Latorraca 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON ALVES DE LIMA, Cpf: 

91517630100, Rg: 1349115-6, Filiação: Gabriel Alves de Lima e Maria José 

Silva Lima, data de nascimento: 08/03/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), eletricista, Telefone 6530519824. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

ANDERSON Alves de Lima, brasileiro, portador do RG n° 1349115- 6 

SSP/MT e CPF sob o n° 915.176.301-00, filho de Gabriel Alves de Lima e 

Maria José Silva Lima, nascido em 08/03/1981, residente e domiciliado na 

Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº 530, Bairro Santa Rita em Jaciara/MT, 

pela prática do fato delituoso a seguir descrito: verifica-se que nos meses 

de agosto/2008 até julho/2017, o denunciado ANDERSON Alves de Lima 

deixou, sem justa causa, de prover a subsistência do seu filho Quevin 

Gabriel do Carmo Lima, não lhe proporcionando os recursos necessários 

para mantê-lo. HISTÓRICO DOS FATOS Conforme consta na notícia de fato 

instaurada neste órgão ministerial oriundo do ofício 105/2017 e 

documentos anexos, encaminhados pela Promotoria Cível desta Comarca, 

o denunciado deixou de prover a subsistência de seu filho, não cumprindo 

com sua obrigação alimentar. O inadimplemento é referente aos meses de 

agosto/2008 a julho/2017 (processo cód. 23697 2ª Vara), consiste nos 

valores de R$ 74.832,93. Sabe-se que para a tipificação no crime de 

abandono material deve haver o dolo, ou seja, não existir uma justa causa 

para a omissão em cumprir com o que deveria, o que fica comprovado 

diante o tempo que manteve-se inerte o réu ANDERSON. Dessa forma, o 

denunciado foi citado, tomou ciência da demanda, e mesmo assim 

manteve-se omisso, não trazendo nenhuma justa causa para o não 

pagamento e nem mesmo proposta de acordo para efetuar o 

adimplemento. Por fim, sendo a sua omissão reiterada, enquadra-se no 

crime de abandono material, não restando dúvidas da tipicidade de sua 

conduta. Pelo exposto, DENUNCIO :ANDERSON Alves de Lima, já 

qualificado, como incurso nas penas artigo 244, do Código Penal. 

Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e processada pelo 

rito ordinário; b) que o denunciado seja citado para apresentar resposta à 

acusação, querendo; c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo 

arroladas; d) ao final, que o denunciado seja condenado pelo delito que 

praticou, julgando-se procedente a presente denúncia. Jaciara/MT, 02 de 

agosto de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA. PROMOTOR DE 

JUSTIÇA

Despacho: Vistos.Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de ANDERSON ALVES DE LIMA, com incurso no artigo 

244, do Código Penal. Presentes indícios suficientes de autoria e 

materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e para 

todos os efeitos.Cite-se o réu para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).Consigne-se no mandado que, na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A).Deverá o réu ser indagado se tem condições de constituir 

advogado nos autos, ou se pretende a nomeação de advogado dativo. 

Deve ser advertido, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo 

legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica 

desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando o 

acusado afirmar não possuir condições para contratar um advogado e/ou 

quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.Apresentada a 

defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das circunstâncias 

do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de audiência de 

instrução (art. 399 do CPP).Antes, porém, atenda-se integralmente o 

requerido na cota ministerial.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 02 de outubro de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105139 Nr: 8709-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELIPE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do Advogado DR. LANNING PIRES DO AMARAL, via DJE, da 

audiência de instrução e julgamento designada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 117195 Nr: 4347-39.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA CONCEIÇÃO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 Vistos.

Designo o dia 06/12/2018, às 14h50min, para realização de audiência de 
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instrução, para interrogatório do acusado GILMAR DA CONCEIÇÃO 

MACEDO.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

CLEUDECI MARIA VIEIRA CAVALCANTE MOURA CHAGAS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 21/11/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002436-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: MT23997/O-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/11/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15820675.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO (ADVOGADO(A))

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ANTONIO REIS MACHADO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-17.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)
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RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARQUES DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-32.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOSE DENILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-77.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOSEFA VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15866101, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-97.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA FRANCISCO (EXEQUENTE)

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15866101, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-77.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOSEFA VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15865765, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001032-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n.: 1001032-20.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 155,96, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 10 de 

outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-82.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO WERNER MARTINS 71066977100 (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22848 Nr: 876-74.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Bernardes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca do mandado e certidão de fls.121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5328-78.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosileni Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS _ Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 70/71, INDEFIRO-O, pois conforme decisão 

proferida às fls. 19/20 fora facultado à parte requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar perito com supedâneo no artigo 465, § 1º, incisos II e 

III do CPC, e não o fez.

Assim, não compete ao Poder Judiciário obrigar o médico perito a 

antecipar a perícia, tendo em vista as inúmeras ações previdenciárias 

distribuídas nesta Comarca, e os poucos profissionais da medicina que 

aceitam o encargo.

Portanto, diga o autor o que entender de direito no prazo legal, sob pena 

de extinção do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60775 Nr: 3391-72.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Y.Toshimitsu Alves ME, Dhilma Yoshie 

Toshimitsu Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, 

considerando o extrato de tentativa de bloqueio de fls. 68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95287 Nr: 4247-94.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmir Dionei Barela Iori, Sonia Maria Semensato Iori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Assim, em razão do autor não ter se desincumbido de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito como preleciona o art. 373, inciso I do CPC, hei 

por bem julgar IMPROCEDENTE esta demanda e extinguir o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Ante o 

exposto, ARBITRO os honorários advocatícios da causídica nomeada na 

quantia de 5 URH’S, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.Condeno o autor ao pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, devendo a Secretaria e Cartório Distribuidor proceder 

conforme determina a CNGC/MT.P.R.I Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37355 Nr: 1523-64.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Arruda Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Vistos etc.

Ante o alegado às fls. 509/516, nos termos do art. 10 do CPC, diga a parte 

adversa no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12085 Nr: 975-49.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Miranda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Arruda Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Nobre Malheiros 

Iacovenko - OAB:7696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art.523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12478 Nr: 1237-96.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Arruda Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A

 Vistos etc.

Nos termos do art. 10 do CPC digam as partes ante o alegado às fls. 

1261/1262 e quanto ao teor da certidão de fls. 1266, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12481 Nr: 1240-51.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Miranda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Arruda Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art.523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59827 Nr: 2378-38.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues Prestação de Serviços Ltda-ME, Marcos 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - Brasil Telecom Celular S/A, 

SERASA-CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Rosana Benencase - OAB:120552

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória proposta por Rodrigues Prestação de 

Serviço Ltda-ME em face de Oi Brasil Telecom S.A ao qual foi julgada 

procedente às fls. 144/148.

Pleito de cumprimento de sentença (fls. 157/158), onde diante da inércia 

da requerida, procedeu-se com o bloqueio de valores de fls. 194.

Pleito de suspensão da execução formulado pela requerida (fls. 195/196), 

havendo pedido de levantamento dos valores bloqueados ante o decurso 

do prazo de 180 dias (fls. 230), tendo a requerida pugnado pela devolução 

dos valores ante a novação quando da homologação do plano de 

recuperação judicial (fls. 231/232).

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001 da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, tem-se que foi 

homologado o plano de recuperação judicial com consequente 

disponibilização de plataforma eletrônica para mediação dos valores 

devidos.

Afere-se que a sentença que constituiu a obrigação em favor do 

requerente foi proferida em 17/06/2014, portanto, trata-se de crédito 

concursais sujeitos à recuperação judicial.

Assim, com a respectiva certidão de crédito o credor concursal poderá se 

habilitar nos autos da recuperação judicial o crédito respectivo ser pago 

na forma do Plano de Recuperação, conforme decisão de fls. 

282.576/282.583 dos autos da recuperação judicial.

Com estas considerações, julgo extinta esta execução sem resolução de 

mérito nos termos do art. 485, inciso IV do CPC e determino a devolução 

dos valores bloqueados à requerida conforme dados bancários 

informados às fls. 231, verso.

Expeça-se certidão de crédito ao requerente.

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se com as cautelas 

legais, observando-se quanto ao recolhimento das custas devidas pela 

requerida, conforme sentença de fls. 144/148.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30532 Nr: 3104-85.2008.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhiane Lazzaretti Ávila - 

OAB:10.853-A, GHYSLEN ROBSON LEHNEN - OAB:15312, JESSIKA 

NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21354/O, Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:OAB/MT 6.755, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435, 

Valdriangelo Samuel Fonseca - OAB:6953

 Vistos etc.

Sendo constituído novo patrono nos autos (fls. 555), determino sua 

intimação pelo DJE para querendo se manifestar nos autos no prazo legal 

nos termos da decisão de fls. 545.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 1310-97.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Sampaio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Regio Pegoraro - 

OAB:34.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS CARASSA - 

OAB:4223, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta por Ronaldo Sampaio em face de Carlos 

Eduardo Prado Ruiz alegando ser credor da quantia de R$ 32.365,61 

(trinta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos).

Devidamente citado, o executado indicou bens à penhora (fls. 47/49), 

sendo deferido penhora de valores que teve resultado parcial (fls. 73).

Penhora de bem imóvel do executado (fls. 89), sendo deferido o 

levantamento dos valores bloqueados (fls. 101).

Auto de avaliação do bem imóvel (fls. 163).

Assim, defiro os pedidos de fls. 188 e 188, verso, devendo ser intimado 

de igual forma o executado e sua esposa pessoalmente.

Quanto aos pedidos de fls. 228/229, defiro o em parte para que seja 

atualizado no sistema os procuradores da parte executada e o 

levantamento dos valores bloqueados (fls. 73), conforme dados bancários 
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informados, intimando-se a parte adversa nos termos do Provimento nº 

68/2018/CNJ.

Quanto a inclusão dos valores devidos da condenação proferida nos 

autos Código 39804, o indefiro eis que a execução da sentença deve ser 

procedida nos respectivos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1362-49.2013.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Ante a informação dos autos que o caminhão a ser avaliado encontra-se 

em posse do exequente, desentranhe-se o mandado de avaliação e 

intimação das partes a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça cujo 

endereço de cumprimento pode ser obtido junto ao exequente ou seu 

patrono (fls. 148/149) independente de novo recolhimento de diligência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 1613-09.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauzio Barbosa Carvalho - 

OAB:11457/B, Flávia Aires da Silva - OAB:10422/MT, Jorge Balbino 

da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Garcia - 

OAB:22148/PR

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20932 Nr: 3337-53.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPC, Avelino Coronado, AJP, Neusa Paulino dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Kich e Cia Ltda, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:11620-B, EGON BRUGGEMANN - OAB:3093/SC, Osmar da Silva 

Monteiro Júnior - OAB:7670/MT, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

 Vistos etc.

Acolho o pedido de fls. 1092/1093, conforme cota ministerial de fls. 1099 

ao qual deve ser observado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do 

total depositado em favor de Arlindo Alécio Perotto Coronado, bem como 

dos valores já levantados em favor de Alex Julio Perotto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55894 Nr: 2113-70.2012.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPC, Helena Maria Coronado Vicenzi, AJP, Neusa 

Paulino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o levantamento dos valores depositados em juízo em favor de Alex 

Julio Perotto e Arlindo Alécio Perotto Coronado, intime-se o patrono para 

que informe se persiste o interesse no prosseguimento do feito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 1523-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbiton Hormung, Aparecida Martins Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Unimat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....É o relatório. Decido.Acolho o pedido de fls. 205 e excluo da 

lide Osvaldo Alves e Leonor Alves ante a alegação de que alienaram o 

imóvel lindeiro a José Teixeira de Souza e Maria Eliane de Souza, devendo 

os mesmos serem incluídos no polo passivo e devidamente citados desta 

demanda para querendo se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.Proceda-se com a citação da requerida Madeireira Unimat, 

representada por Valfredo Anastacio Pereira conforme endereço 

encontrado no INFOJUD.Outrossim, certifique-se quanto a juntada dos 

documentos solicitados pela Fazenda Estadual às fls. 175/179 pelos 

requerentes conforme determinado às fls. 186.Sendo positivo, diga a 

Fazenda Estadual e colha-se manifestação da Advocacia Geral da União, 

ante o decurso do prazo pleiteado às fls. 181/182.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95933 Nr: 4563-10.2017.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde Ferreira de Oliveira, Bento Bacanelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, considerando que somente está requerendo autorização 

para o levantamento do FGTS liberado pelo empregador do “de cujos”, que 

encontra-se depositado na Caixa Econômica Federal, não havendo outros 

herdeiros ou dependentes, entendo que o pedido deve prosperar. Diante 

disso, considerando a documentação apresentada e com fundamento no 

art. 709 e seguintes do CPC, DEFIRO a expedição de ALVARÁ para 

autorizar o recebimento de valores referentes ao FGTS liberado e o 

levantamento do montante existente em nome do falecido Douglas Ferreira 

Bacanelli, para os requerentes Ivanilde Ferreira de Oliveira e Bento 

Bacanelli, como solicitado na exordial.Expeça-se o competente alvará.Sem 

custas ou despesas processuais.Após o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70710 Nr: 1638-12.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Morello - 

OAB:OAB/SP

 Vistos etc.
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 Trata-se de ação de Execução Fiscal promovida pelo Município de Juara 

em desfavor do Banco Itaú BMG Consignado S/A.

Em fls. 201/202 fora transladado cópia de sentença proferida no apenso, 

portanto intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 111366 Nr: 3622-26.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Honorário proposto pelo advogado Willy Alberto 

Heitemann Neto.

Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, sob pena 

de indeferimento conforme (fls.12). Todavia, a parte autora, ainda que 

tenha peticionado no feito, não emendou a inicial satisfatoriamente.

 Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a exordial de requisito necessário para a propositura da 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 826-77.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Stella Agostinha Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Stella Agostinho 

visando suprir suposto erro material na sentença de fls.185/186, alegando 

que a data para pagamento das parcelas pretéritas deveria ser desde a 

data do ajuizamento da ação.

Aduz o recorrente que a sentença de fls. 185/186 possui erro material, 

pois o MM Juiz não constou que a data seria do ajuizamento da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Pois bem, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, nos 

termos da certidão de fls. 189/190.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que 

somente cabem embargos de declaração quando na sentença ou acórdão 

houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o magistrado de ofício ou a requerimento.

Portanto, conclui-se que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar o acórdão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.

Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento 

dos requisitos legais e a inexistência de erro material, REJEITO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimem-se as partes a respeito da presente decisão.

Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 1502-20.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Bonifácio Prachedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Assim, em razão do autor não ter se desincumbido de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito como preleciona o art. 373, inciso I do CPC, hei 

por bem julgar IMPROCEDENTE esta demanda e extinguir o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Ante o 

exposto, ARBITRO os honorários advocatícios da causídica nomeada na 

quantia de 5 URH’S, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.Condeno o autor ao pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, devendo a Secretaria e Cartório Distribuidor proceder 

conforme determina a CNGC/MT.P.R.I Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63254 Nr: 687-52.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Ribeiro Schmoeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, determino a intimação do requerido para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a ficha funiconal da requerente.

Após, diga a requerente o que entender de direito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10488 Nr: 1823-70.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A J. Francisco-ME (Betel Publicidade e Propaganda)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xerox do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosmeri Valduga - 

OAB:11550

 on line seja negativa, deve o credor indicar bens passíveis de penhora, 

haja vista que “O juízo não está obrigado a ficar diligenciando 

indefinidamente junto a instituições financeiras, em busca de recursos sob 

depósito que possam ser utilizados para garantia processual do débito. II- 

Sem uma indicação concreta do exequente no sentido da existência de 

algum recurso novo sob depósito, a reiteração não se justifica”. (TRF 2ª R. 

– AI 2009.02.01.013762-1 – Relª Lana Regueira – DJe 28.10.2011 – p. 

298).Ora, o simples decurso do tempo desacompanhado de qualquer 

diligência implementada pelo credor visando localizar bens passíveis de 

penhora não tem o condão de, por si só, habilitar a reiteração de penhora 

on line pelo sistema BacenJud, conforme iterativo entendimento 

jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

BACENJUD – DILIGÊNCIAS REITERADAS – FALTA DE JUSTA CAUSA – 

Frustrada a tentativa de penhora de dinheiro por meio de consulta ao 

sistema BACENJUD, é indevida a reiteração continuada da pesquisa, à 
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medida que não compete ao Poder Judiciário o encargo de investigador 

permanente da existência de bens de executado para a satisfação do 

interesse da exeqüente. (TJMG – AI 1.0024.03.961522-4/001 – 4ª C.Cív. – 

Rel. Dárcio Lopardi Mendes – DJe 11.04.2012)É que não se pode 

perpetuar de forma indefinida o processo, com a realização de várias 

pesquisas quando a primeira já foi negativa, e o credor não junta qualquer 

indício de que haja saldo nas contas do executado, ou ele possua bens 

penhoráveis. Caso negativa a tentativa de penhora on line, deve o 

executado indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.Vê-se, portanto, que a marcha processual está 

injustificadamente paralisada desde 2016, em virtude da inércia do credor 

consistente na não indicação de bens passíveis de penhora; e/ou diante 

da impossibilidade localização do devedor ou de bens passíveis de 

constrição.Sendo assim, intime-se a parte exequente para que diga o que 

entender de direito, no prazo legal, sob pena de extinção do feito.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57200 Nr: 3437-95.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oslair da Silva, Maria Marmol da Silva, Roseclei Mendes 

da Silva, Maria Cristina Mendes da Silva, Odair da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 Assim, em razão do autor não ter se desincumbido de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito como preleciona o art. 373, inciso I do CPC, hei 

por bem julgar IMPROCEDENTE esta demanda e extinguir o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Ante o 

exposto, ARBITRO os honorários advocatícios da causídica nomeada na 

quantia de 5 URH’S, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.Condeno o autor ao pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, devendo a Secretaria e Cartório Distribuidor proceder 

conforme determina a CNGC/MT.P.R.I Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72616 Nr: 2512-94.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, 

nos termos da certidão de fls. 157.O artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil é taxativo ao dispor que somente cabem embargos de 

declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade, 

contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

magistrado de ofício ou a requerimento....Com estas considerações e 

fundamentos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a 

inexistência de omissão, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Intimem-se as partes a respeito da presente decisão.Às 

Providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37817 Nr: 1867-45.2010.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos, etc.

Considerando o termo de acordo extrajudicial às fls. 126/128, em que as 

partes acordaram em relação à dissolução de união estável; patilha dos 

bens, HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

Após os trânsito em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83587 Nr: 3900-95.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Maria Bueno Carcalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 3483-55.2010.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens B. C. Lauer - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 juros moratórios a partir da citação válida.II- Estando o valor arbitrado a 

título de danos morais adequado à função a que este se destina, ou seja, 

caráter pedagógico, sem a finalidade de enriquecimento ilícito de quem 

recebe e nem o empobrecimento daquele que paga, mantém-se o valor 

arbitrado na sentença recorrida. III-O Defensor Público não faz jus aos 

honorários advocatícios em seu favor em razão do múnus inerente ao seu 

cargo, equiparado à Magistratura e o Ministério Público. Em se tratando de 

sucumbência, condena-se o vencido nesta verba em favor da Defensoria 

Pública, cuja verba se destina a programar melhor o seu funcionamento. 

Negar esta verba em favor da Defensoria seria extirpar do CPC a regra da 

sucumbência.(Ap 46845/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017)Diante do petitório de fls. 139/139-v, deverá 

a exequente no prazo de 15 (quinze) dias apresentar as informações e 

documentos constantes no art. 443, §2º, 444 e eventual termo de 
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renúncia, nos termos do §2º do mesmo artigo c/c artigos 445, 446 e 447, 

todos da CNGC/MT.Com o aporte das informações e documentos exigidos, 

o que deverá ser certificado, expeça-se o respectivo ofício 

requisitório.Quedando-se inerte a exequente, certifique-se e conclusos 

para extinção do feito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36320 Nr: 485-17.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsi Marafon, Nilso Luiz Marafon, Paulinho Pedro 

Marafon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir João Marafon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Abertura de Inventário na forma de arrolamento sumário, 

proposta por Nelsi Marafon, em decorrência do falecimento do Sr. 

Valdemir Jão Marafon.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/17.

Às fls. 63 fora indeferido o pedido de justiça gratuita, face a ausência de 

comprovação pela inventariante de hipossuficiência.

Às fls. 66 a autora se manifestou, alegando não ter condições de arcar 

com as despesas processuais, sendo a extinção da ação a única saída.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

A autora não juntou comprovante do pagamento das despesas 

processuais, tampouco comprovou sua hipossuficiência.

Sem delongas desnecessárias, ante a ausência de condições da ação, a 

extinção da ação sem resolução do mérito se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, por ausência de condições da ação, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, ambos do CPC/2015.

Às providências.

REVOGO o Termo de Compromisso de fls. 19.

Eventuais custas e despesas processuais pela parte autora.

Na hipótese de não recolhimento após intimação, proceda-se como 

determina o Art. 462 da CNGC/MT.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 4710-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rute Acioli dos Santos Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos etc.

RUTE ACIOLI DOS SANTOS TORRES propôs ação sumaríssima de 

adjudicação de imóvel em face de E. G. DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos ao argumento de que adquiriu o lote 

urbano nº 15, quadra nº 01, com área de 360,53m2, localizado no 

Loteamento Jardim Itapuã, neste Município e Comarca de Juara, 

devidamente registrado sob o nº 11.947 do CRI de Juara/MT, com fulcro no 

art. 16 do Decreto-Lei n. 58/1937.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 08/18.

Citado por edital (fls. 25) ocorreu a nomeação de curador especial que 

apresentou contestação às fls. 32/33.

A parte autora impugnou a contestação à fl. 40.

Intimados para se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, 

a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal, e a parte 

requerida informou que não rem provas a produzir.

Audiência de instrução com colheita de depoimento pessoal da parte 

autora e oitiva das testemunhas (fl. 68/71).

Memoriais escritos da parte requerente (fls. 73/74) e do requerido (fls. 

81/82).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, estando as partes devidamente 

representadas e presentes as condições da ação, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015.

Pois bem.

Da análise dos autos afere-se que a parte autora não comprovou o 

pagamento integral do lote ao qual almeja a adjudicação, eis que juntou 

somente as escrituras particulares de compra e venda firmada entre os 

antigos possuidores até a sua pessoa (fls. 11/12 e 13/14), não havendo 

de se presumir sua quitação por ausência de recibo e comprovante 

bancário.

Outrossim, constato a inobservância pelo autor dos artigos 1.417 e 1.418 

do Código Civil, ao qual retratam que os promissários compradores 

somente poderão exigir a outorga da escritura definitiva de compra e 

venda do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste 

forem cedidos, se for titular do direito real, condição está que se 

implementa por meio do registro imobiliário do contrato particular do 

compromisso de compra e venda, fato este não demonstrado pelos 

documentos que acompanharam a inicial.

Assim, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA - COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE 

IMÓVEL RURAL – VALOR SIGNIFICATIVO - DECLARAÇÃO ESCRITA NÃO 

CORROBORADA EM JUÍZO – PROVA INEFICAZ - FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO INTEGRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A prova exclusivamente testemunhal é vedada para a 

constatação de Negócios Jurídicos, realizados em valor acima de 10 (dez) 

salários mínimos, de forma que ineficaz para alicerçar a adjudicação 

compulsória. E, por tratar-se de procedimento essencialmente formal, pelo 

que, ausente uma das suas condições, não pode ser acolhida; tendo 

como requisito básico o pagamento integral do preço avençado, conforme 

prevê o artigo 15 do Decreto-lei nº 58/36; e, não havendo a parte 

comprovado o fato constitutivo de seu direito, a quitação na forma exigida, 

a teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, insta seja 

negado o pedido de adjudicação compulsória. (Ap 84333/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA 

– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1417 E 1418 DO CC - SÚMULA 239 DO STJ 

– INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Os artigos 1417 e 1418 do Código Civil preveem que o promissário 

comprador somente poderá exigir a outorga da escritura definitiva de 

compra e venda do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os 

direitos deste forem cedidos, se for titular do direito real, condição que só 

se implementa através do registro imobiliário do contrato particular do 

compromisso de compra e venda. 2. Recurso desprovido. Sentença 

mantida. (Ap 106252/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/04/2013, Publicado no DJE 14/05/2014).

Assim, em razão do autor não ter se desincumbido de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito como preleciona o art. 373, inciso I do CPC, hei 

por bem JULGAR IMPROCEDENTE esta demanda e extinguir o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Por estar assistida pela Defensoria Pública e havendo necessidade de 

nomear curador especial ao requerido, nos termos do art. 22, §1º do 

Estatuto da OAB, arbitro honorários advocatícios em favor da Dra. Eliane 

Fuhr que fixo em 3 (três) URH'S a serem pagos pelo Estado de Mato 

Grosso.

Sem custas processuais.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 2822-71.2013.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16.273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação à execução manejada pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em que objetiva a retificação do cálculo exequendo, 

que entende estar em excesso, cujos argumentos são os seguintes: a) há 

excesso em R$ 4.819,94; b) houve aplicação equivocada da correção 

monetária e dos juros.

Instada à manifestação, a parte autora manifestou alegando que o cálculo 

apresentado pelo executado deve ser julgado improcedente.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Pois bem. O alegado pela parte exequente não merece prosperar, tendo 

em vista que o cálculo realizado pela exequente não foi procedido 

conforme pactuado entre as partes no contrato de financiamento.

Os juros e a correção monetária devem ser contabilizados nos termos da 

decisão proferida pelo ETJMT, conforme fls. 352/359.

Destarte, ACOLHO a impugnação da execução, e reconheço o excesso 

na execução de R$ 4.819,94 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e 

noventa e quatro centavos) e determino a expedição de alvará eletrônico 

em favor do executado.

Considerando que houve expedição de alvará referente ao valor 

depositado pelo banco executado (fls. 399), intime-se o exequente para 

manifestar o que entender de direito.

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se as partes.

As providências.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. L. G. (ADVOGADO(A))

R. F. (ADVOGADO(A))

M. T. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. G. (REQUERIDO)

P. Q. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000116-25.2018.8.11.0018 Parte Autora: MARCELLO 

TAQUES LEITE Parte Ré: RAFAELA PACIELLO GONCALVES DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pleito de levantamento de valores 

depositado nos autos, eis que em decisão em sede de recurso de agravo 

de instrumento nº 1007325-02.2018.811.0000 o E. TJMT suspendeu a 

fixação de alimentos provisórios. Assim, determino a intimação da parte 

requerida para que informe dados bancários para devolução do montante 

depositado. No mais, para deslinde do feito entendo necessária a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, razão 

pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

13.12.2018 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. L. G. (ADVOGADO(A))

R. F. (ADVOGADO(A))

M. T. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. G. (REQUERIDO)

P. Q. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000116-25.2018.8.11.0018 Parte Autora: MARCELLO 

TAQUES LEITE Parte Ré: RAFAELA PACIELLO GONCALVES DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pleito de levantamento de valores 

depositado nos autos, eis que em decisão em sede de recurso de agravo 

de instrumento nº 1007325-02.2018.811.0000 o E. TJMT suspendeu a 

fixação de alimentos provisórios. Assim, determino a intimação da parte 

requerida para que informe dados bancários para devolução do montante 

depositado. No mais, para deslinde do feito entendo necessária a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, razão 

pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

13.12.2018 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000116-25.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. L. G. (ADVOGADO(A))

R. F. (ADVOGADO(A))

M. T. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. G. (REQUERIDO)

P. Q. M. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000116-25.2018.8.11.0018 Parte Autora: MARCELLO 

TAQUES LEITE Parte Ré: RAFAELA PACIELLO GONCALVES DECISÃO 
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INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pleito de levantamento de valores 

depositado nos autos, eis que em decisão em sede de recurso de agravo 

de instrumento nº 1007325-02.2018.811.0000 o E. TJMT suspendeu a 

fixação de alimentos provisórios. Assim, determino a intimação da parte 

requerida para que informe dados bancários para devolução do montante 

depositado. No mais, para deslinde do feito entendo necessária a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, razão 

pela qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

13.12.2018 às 16h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento. Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado). Proceda-se as intimações necessárias. CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10529 Nr: 176-50.1997.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel, Aristides José Botelho de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genoefa Costa Zago, Guilherme Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique da Silva 

Cambará - OAB:OAB/MT 3.290, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rui Paulo Martins Abraços - OAB:OAB/MT 11.755

 Considerando que a publicação fl.698, referente a intimação fl.696 não 

constou o advogados da parte requerida, substabelecidos às fl.419, 

promovo nova intimação dos referidos patronos para conhecimento e 

manifestação necessária quanto a juntada de ofício fl.695, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 3082-51.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.168/170, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 2164-18.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Miria Crepaldi Alves- repres. por 

Dirceu Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 104.

Cumpra-se, expendindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82911 Nr: 3440-11.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Através da petição de Ref. 31, a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as 

declarações de imposto de renda, relacionadas a parte executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de Ref. 31, e para 

tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as declarações de imposto de 

renda do executado, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70289 Nr: 1399-08.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdVdJU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdSM, WGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Através da petição de Ref. 60, a parte exequente pleiteia a requisição de 

informações fiscais oriundas da Receita Federal, notadamente as 

declarações de imposto de renda, relacionadas a parte executada.

Vê-se dos autos que o exequente comprovou no referido pleito haver 

esgotados todos os meios legais à sua disposição para localizar bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

 É pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora.

Neste sentido: “A requisição judicial à Receita Federal para que informe 

sobre a declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 
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possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO o pedido de Ref. 60, e para 

tanto:

Requisite-se a Receita Federal do Brasil as declarações de imposto de 

renda do executado, via INFOJUD.

No mais, DECRETO o segredo de justiça tendo em vista que serão 

solicitadas informações de cunho sigiloso relativo ao Executado.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FANINI BELARMINO DE JESUS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JUARA (EXECUTADO)

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE COELHO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, da petição e documentos de 15857350.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 97058 Nr: 5165-98.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de setembro de 

2018, às 17h30min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104587 Nr: 335-55.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar a defesa para apresentar seus memoriais, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69150 Nr: 871-71.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Abram-se vistas dos autos às partes para apresentação de alegações 

finais no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias a começar pela acusação e 

após conclusos para prolação de sentença.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES DA SILVA (RÉU)

RUTE BARBOZA TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, em cumprimento ao mandado, extraído dos 

Autos do Processo de nº. 1000848-82.2018.811.0025, dirigi-me ao 

endereço e ali estando, e encontrando a casa com os portões do muro 

fechado não podendo ver dentro do quintal pedi informações aos vizinhos 

do lado direito, os quais informaram a este Oficial, que os moradores do 

endereço expresso no mandado, mudaram a aproximadamente 2 (dois) 

meses, embora não pudessem afirmar que seria a Sra. Rute. Portanto 

DEIXEI DE CITAR e INTIMAR a Sra. Rute Barbosa Teixeira, pelos motivos 

acima descritos. Diante desse fato devolvo mandado em cartório e fico no 

aguardo de novas determinações. Juína/MT, 03 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000322-52.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA SOARES (RÉU)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos n°: 1000322-57.2017.811.0025 Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réu: Sebastião Capu Pereia 

Soares Vistos, etc. Ação civil pública por dano ambiental manejada pelo 

Ministério Público de MT em face de Sebastião Capu Pereia Soares, a 

quem se atribui o ilícito ambiental descrito no art. 50 da Lei n. 9.605/98, 

porque teria a equipe de fiscalização do órgão ambiental detectado a 

destruição de 11,0106 hectares de vegetação nativa da floresta 

amazônica, na propriedade denominada “Estância 4 Estrelas”, de 

propriedade do Requerido (localizada entre a rodovia MT-170 com a 

BR-174, na saída para Brasnorte/MT - coordenadas geográficas Latitude 

(S) 11º27’16,1’ e Longitude (W) 58º47’01,4”), porque a pretexto de realizar 

limpeza de pastagem, teria o réu provocado a supressão de vegetação 

nativa na propriedade, sem a devida licença ambiental para o exercício da 

atividade potencialmente degradadora. Proposta a ação e recebida a 

inicial, foi o réu devidamente citado, apresentando contestação na qual 

suscitou, em preliminar, hipótese de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, porque a inicial seria genérica e não identificaria, de modo 

pormenorizado, quais seriam os danos materiais, os de índole moral e os 

de caráter ambiental propriamente dito, perpetrados pelo demandado. 

Existindo questão preliminar que interfere no juízo de fundo, estabeleceu o 

legislador processualista um marco temporal até o qual deveria o julgador 

enfrentar tais questões, saneando o feito e preparando-o para as suas 

etapas derradeiras (instrução probatória e decisão). Assim, passando ao 

saneamento do feito, a preliminar revela a confusão que ainda causa a 

conceituação de dano ambiental em nosso sistema jurídico. A rigor, o dano 

ambiental, aliás, o sistema de responsabilização ambiental tem origem 

direta da Lei Fundamental, e exatamente por essa característica, suas 

normas são de tipo aberto, o que não se agasalha nos limites do sistema 
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de responsabilidade tratado pelo direito civil, o que significa dizer que não 

se restringe dentro de conceitos prontos e estanques de direito clássico, 

formando uma espécie de terceiro gênero de dano, que por não ter a 

devida sistematização, ainda provoca dificuldades conceituais, como a 

suscitada na peça contestatória. Vale dizer: dano ambiental não é uma 

sub-espécie de dano material ou moral, e sim um tipo próprio de lesão a um 

bem jurídico, como salienta a doutrina especializada: “como toda lesão 

intolerável causada por qualquer ação humana(culposa ou não) ao meio 

ambiente diretamente, como macrobem de interesse coletivo, em uma 

concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros, tendo em vista 

interesses próprios e individualizáveis e que refletem no macrobem (...) 

dano ambiental pode ser elencado dentro do gênero dano ambiental, 

levando em consideração que a lesão patrimonial ou extrapatrimonial que 

sofre o proprietário, em seu bem, ou a doença que contrai uma pessoa, 

inclusive a morte, podem ser oriundas de lesão ambiental” (LEITE, Moratto 

J.R. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 4 ed., São 

Paulo: LTr, 2003). Disso decorre a conclusão de que a lesão ao macrobem 

“meio ambiente” reflete-se nas orbitas do direito sancionador, seja de 

natureza civil, seja de natureza penal, seja de índole administrativa, mas 

não deixará de ser uma só e a mesma violação, 

nominada/identificada/rotulada por dano ambiental. Sendo assim, apontada 

a ação que seria ilícita (desflorestamento/desmatamento da vegetação 

nativa) classificado está o dano-gênero, e as sanções que dele derivam 

não precisam ser pormenorizadas como alegado na contestação, porque 

isso não caracteriza impedimento ou dificultação da defesa, e nem 

significa defeito na peça exordial. De mais a mais, basta a leitura da 

petição vestibular para se ver que cuidou o órgão ministerial de detalhar 

quais seriam os danos e de onde decorreriam as sanções, inexistindo a 

debilidade técnica da peça processual como afirmado pelo réu. Noutro 

passo, pretende o réu a suspensão da ação civil pública até o 

encerramento do procedimento administrativo iniciado com a lavratura do 

Auto de Infração Administrativa n. 131059, mais uma vez porque confunde 

o sistema de responsabilidade civil ambiental com aquele de índole 

sancionatória administrativa-criminal. Como salientado alhures, o sistema 

de responsabilidade imaginado no art. 225 da CF/88 pertence a um 

microssistema jurídico, autônomo e independente da divisão tricotômica 

das responsabilidades, e nele não se confundem nem se justapõem os 

deveres/obrigações e sanções ambientais passiveis de serem aplicados e 

exigidos, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo. Em outros 

dizeres: não importa qual será o resultado do processo sancionador 

administrativo instaurado a partir do A.I. nº 131059, porque não há que se 

confundir o exercício do poder de polícia administrativo na área ambiental, 

que, no mais das vezes, se realiza de forma apriorística, baseado na ideia 

de prevenção, com o dever de reparar as consequências, os reflexos do 

dano já acontecido, como lecionam doutrina e jurisprudência: “[...] Urge 

salientar que, bastando à comprovação do liame que ligue o indivíduo ao 

dano ambiental, responde o agente pela lesão, sendo dispensável a 

comprovação de sua ação culposa. Haja vista que se demonstre a 

existência do dano para o qual exercício de uma atividade perigosa 

exerceu uma influência causal decisiva. Na área ambiental, na maioria das 

vezes a responsabilidade civil é do tipo objetiva inserida na “teoria do 

risco” considerando a atividade exercida pelo agente causador do dano 

(empresa), ou seja, consubstanciada atividade perigosa ou potencialmente 

poluidora, cabe dever de reparação, em caso de dano, pelo autor do fato 

danoso, consubstanciado num ônus de sua atividade o dever de reparar 

os danos por ele causados” (Francisco José Marques Sampaio, 

Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente, ed. 

LumenJuris). Sendo assim, descabida a afirmação de que haveria causa 

suspensiva a justificar o sobrestamento da lide por inexistente 

dependência da responsabilidade civil ambiental a decisões ou resultados 

de procedimentos administrativos infracionais decorrentes de atividades 

fiscalizadoras dos órgãos de proteção ao meio ambiente Rejeito, pois, as 

questões isagógicas e passo ao juízo de organização do processo, na 

dicção do art. 357 do NCPC, de modo a delimitar os pontos controvertidos 

da lide e distribuir a carga probatória sobre eles. Nesse diapasão, 

afirmado a ocorrência do ilícito ambiental, apesar de não negar a 

realização da limpeza de área sem autorização dos órgãos competentes, 

o requerido apresentou, em sua defesa, fato modificativo àquele aduzido 

na exordial, qual seja, de que a degradação detectada não poderia ser-lhe 

atribuída, na medida em que a área, antes da ação tisnada pela 

fiscalização ambiental de degradadora, o local já teria sido antropizado 

irregularmente por fatos alheios ao tempo de propriedade por ele 

ostentado, a uma porque na região ocorreu, tempos antes, incêndio de 

grandes proporções e de notoriedade pública, e a duas porque a aludida 

área, antes de ser adquirida por ele, estava sendo utilizado pelo ente 

público municipal como Posto Fiscal e pátio para depósito de bens 

apreendidos ao longo do período compreendido entre 14.04.1993 até 

13.10.2008. Em suma, aduz o demandado que a antropização da área e a 

devastação da floresta nativa seria decorrente de ações humanas bem 

anteriores à sua estadia no local, razão porque, à toda evidência, atrai 

para si o encargo de provar sua alegação, não sendo suficiente para 

tanto declarações ou testemunhos sobre fatos passados, sem a devida 

corroboração documental do alegado, inclusive acerca da afirmação de 

que a área degradada se enquadraria no conceito do inciso IV, do artigo 

3º, da Lei 12.651/2012, ou seja, de se tratar de área rural com ocupação 

antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, bem como de que obteve a 

autorização para supressão e limpeza nas áreas de vegetação 

secundária em estágio inicial, e quais seriam elas. Mais a mais, ainda que 

os fatos alegados na inicial não tivessem sido contestados, sob o pálio de 

eventos modificativos do direito brandido pelo MPE, há que se rememorar 

que no microssistema jurídico ambiental há inversão ope legis do ônus 

probatório, que recai sobre o chamado poluidor-pagador, como 

argutamente leciona a Corte Cidadã: “... 4. O legislador, diretamente na lei 

(= ope legis), ou por meio de poderes que atribui, específica ou 

genericamente, ao juiz (= ope judicis), modifica a incidência do onus 

probandi , transferindo-o para a parte em melhores condições de 

suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relações 

jurídicas nas quais ora claudiquem direitos indisponíveis ou 

intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo movediço em que 

convergem incertezas tecnológicas, informações cobertas por sigilo 

industrial, conhecimento especializado, redes de causalidade complexa, 

bem como danos futuros, de manifestação diferida, protraída ou 

prolongada. 5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova 

é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se 

manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como 

também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de 

hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras 

hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do 

seu ofício de condutor e administrador do processo). 6. Como corolário do 

princípio in dubio pro natura , “Justifica-se a inversão do ônus da prova, 

transferindo para o empreendedor a atividade potencialmente perigosa o 

ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da 

interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 

7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução” (REsp 

972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), 

técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a 

comprovar “que não o causou ou que a substância lançada ao meio 

ambiente não lhe é potencialmente lesiva” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009)...” (STJ, REsp 

888.385/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin). Portanto, 

fixados os pontos controvertidos, apresentem as partes, de forma 

justificada, as provas que ainda pretendam produzir, no prazo comum 

preconizado na lei processual, e havendo pedido de produção de prova 

oral, designo desde logo audiência de instrução para o dia 24/09/2018, às 

13:30h, sem prejuízo da produção das outras provas que porventura 

sejam requestadas atempada e justificadamente. Publique-se no DJE nos 

termos da Resolução nº Resolução 234/2016-CNJ e da Portaria n. 

161/2017-PRES – TJ/MT, ressalvada a prerrogativa funcional do Parquet. 

Às providências. Juína (MT), 06 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001433-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. S. (AUTOR(A))

I. N. S. (AUTOR(A))

H. N. (ADVOGADO(A))

H. G. N. S. (AUTOR(A))

G. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZULMARINA BATISTA NUNES OAB - 016.287.381-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. (RÉU)

 

Audiência mediação designada para 05/11/2018 às 10h05min na sala de 
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audiência do CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO 

DE JUÍNA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137497 Nr: 1562-59.2018.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA VIEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 

19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 200: "VISTOS. Trata-se de cumprimento de sentença 

decorrente de ação de obrigação de fazer manejada em face do Município 

de Juína e do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de garantir ao 

autor o fornecimento, de forma contínua, do medicamento ZYTIGA 

(Acetado de Abiraterona) 250MG. Por meio de petição encartada às fls. 

193, o demandante requereu a análise do pedido de fls. 133 e 134, no que 

se refere ao bloqueio de R$ 162.00,00, para cumprimento das prestações 

sucessivas pelo período de um ano. Em que pese o pedido formulado, a 

questão já restou analisada nas decisões de fls. 175/177 e 190, nas quais 

se apontou o caráter excepcional da medida, bem como a necessária 

demonstração detalhada da necessidade do uso contínuo e ininterrupto do 

medicamento em razão da grande lesividade aos cofres públicos pela não 

aquisição do fármaco por compra pública. Nesses moldes, indefiro o 

pedido de bloqueio formulado, devendo o demandante, caso entenda 

necessário, comprovar a necessidade permanente e duradora do 

medicamento, indicando a periodicidade e o motivo do pedido de bloqueio 

por um ano. Da mesma forma, intime-se pela derradeira oportunidade a 

Farmácia Pública Estadual para que esclareça as razões de não ter havido 

a aquisição do medicamento em tela."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 3976-06.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DO PRADO TOLEZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DO PRADO TOLEZANO - 

OAB:130.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sisane Vanzella - 

OAB:OAB/MT 5971

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA NEGATIVA ÀS 

FLS. 205/206.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44386 Nr: 3810-47.2008.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

AFONSO DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEÃO DE CAMPOS, ADÃO DE 

OLIVEIRA, ELIAS PEREIRA ARANTES, CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - 

OAB:12.032, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

13.320, MARIANA M. MONTEIRO DA SILVA - OAB:OAB/MT 11.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 DECISÃO FL. 516: "V i s t o s, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

de ação possessória, cuja natureza é sabidamente mandamental, que se 

arrasta há quase dois anos, sem qualquer efetividade na execução do 

édito decisório transitado em julgado. [...] Sendo assim, e procurando 

dimensionar as repercussões sociais do mandado judicial, e atendendo ao 

pedido verbalizado pelo autor, suspendo a execução da ordem 

reintegratória, pelo prazo de 30 dias, e defiro o pedido de vistas formulado 

pelo exequente, prazo de 10 dias, designando, desde logo, audiência de 

tentativa de conciliação/mediação do conflito fundiário, privilegiando a 

solução autônoma dos litígios, na esteira do que orientam os arts. 3º, 6º e 

8º do NCPC, para o dia 07/11/2018, às 14h, a ser realizada nas 

dependências do Tribunal do Júri desta Comarca. Por envolver interesse 

público primário e ante ao caráter coletivo dos bens em litígio, determino 

seja o Parquet cientificado da ação, bem como intimado a participar da 

audiência, dando-se vistas dos autos ao órgão ministerial, pelo prazo de 5 

dias após o retorno dos autos do INTERMAT. Determino, desde logo, 

busca e apreensão do feito se não devolvido nos prazos aqui 

assinalados, assim como que seja intimado o Comandante do Batalhão da 

PMMT na Comarca, e os representantes dos ocupantes dos imóveis em 

litigio, para que compareçam ao ato judicial. Advirta-se o autor que 

apresente, até o prazo de 3 dias antes da audiência já designada, relatório 

pontual e detalhado da situação dos ocupantes das quadras 

273/274/278/279/280/285/290 e 350, do Módulo 6, inclusive apontando 

quais possuem autorização de moradia, ou receberam boletos emitidos 

pelo órgão para pagamento dos lotes que se destinavam à ocupação 

ordeira do aludido bairro, e quais seriam meros invasores, sem lastro 

documental nenhum. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001409-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. C. C. C. (AUTOR(A))

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

A. B. E. -. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001409-09.2018.8.11.0025 Vistos etc. RECEBO a inicial, vez 

que preenchido os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ambos do 

CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 

99, §3º, ambos do CPC. Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, 

pague o débito no valor de R$ 9.883,44 (nove mil oitocentos e oitenta e 

três reais e quarenta e quatro centavos), prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuar o pagamento. Não satisfeito o débito ou não 

apresentada justificativa no prazo supra, defiro desde já o protesto da 

decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, do NCPC, após retornem os 

autos. Oficie-se a empresa AGROINDUTRIA BOMBACHA LTDA, no km 82, 

s/n, Castanheira/MT, a fim de que, forneça a esse juízo os ganhos 

mensais do executado, bem como se proceda com o desconto em folha do 

valor correspondente a 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo 

vigente, advertindo que o mesmo deverá ser depositado na Cooperativa 

Sicredi, C/P 1.0821.79058-3, Agencia 0100, em nome de Maria Ivonete 

Cardoso Cruz Carreiro, todo o dia 10 de cada mês. No mais, DETERMINO 

que o feito processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA. Ciência ao Ministério 

Público Estadual. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 26 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001122-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI (ADVOGADO(A))

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADEMAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ERIC ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

NECESSÁRIA. JUÍNA, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001043-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. G. M. (ADVOGADO(A))

J. C. D. N. D. (REQUERENTE)

N. T. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001043-67.2018.811.0025 Vistos etc. Recebo a inicial em 

todos os seus termos e com sustentáculo na declaração constante na 

petição inicial (Id. 14307971), DEFIRO o pedido de gratuidade processual, 

nos termos da Lei de Assistência Judiciária Gratuita (Lei n. 1.060/50). 

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação 

que DESIGNO para a data de 15 de outubro de 2018 às 14h:30min. Cite-se 

a parte ré, advertindo-a que o prazo para contestar começará a fluir da 

data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, 

NCPC). Intimem-se as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. 

No mais, DETERMINO que, no prazo de 20 (vinte) dias, seja realizado 

estudo psicossocial pela Equipe Interdisciplinar deste juízo, na residência 

dos genitores dos menores. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 21 de agosto de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000212-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. S. (AUTOR(A))

H. G. P. D. S. (AUTOR(A))

D. M. D. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (RÉU)

N. F. D. A. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000212-53.2017.8.11.0025 AUTOR: VANE 

ROBERTA DA SILVA, HENRIQUE GABRIEL PEREIRA DA SILVA RÉU: 

JONECI PEREIRA DA SILVA SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

alimentos proposta por HENRIQUE GABRIEL PEREITA DA SILVA, 

representada por sua genitora Vane Roberta da Silva, em face de JONECI 

PEREIRA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram-me os documentos anexos. O requerido foi devidamente 

citado (Id n. 6029498). A exordial foi recebida e o feito foi remetido ao 

CEJUSC para fins de tentativa de conciliação/mediação. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de 

acordo de Id n. 6790859. A representante do Ministério Público 

manifestou-se pela homologação judicial do acordo realizado entre as 

partes (Id n. 6833671). Em seguida veio-me concluso. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Nesse itinerário, entendo justo o entabulado entre 

as partes, nos tópicos relativos à pensão da filha menor. A guarda de 

HENRIQUE GABRIEL PEREITA DA SILVA continuará com a genitora VANE 

ROBERTA DA SILVA. No que dispõe a pensão alimentícia do menor 

HENRIQUE GABRIEL PEREITA DA SILVA, ficou acordado que o genitor 

JONECI PEREIRA DA SILVA, pagará o valor de 32,01% (trinta e dois vírgula 

zero um por cento) do salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 300,00 

(trezentos reais) mensais a título de pensão alimentícia, a serem pagos até 

o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante recibo emitido pela genitora ou 

depósito/transferência em conta bancária a ser fornecida. Os gastos 

extraordinários (despesas médicas, hospitalares, farmacológicas, 

odontológicas, escolares e vestuário) serão custeadas pro rata (metade 

do valor gasto para cada uma das partes). As visitas do genitor ao filho 

serão em finais de semana alternados, podendo buscar o filho no sábado 

e devolver no domingo, conforme comunicação a ser realizada pelos 

genitores a respeito. Ante o exposto, e em harmonia com o entendimento 

ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do novo Código de Processo Civil. Sem 

custas em face da gratuidade. Ciência ao Ministério Público. Observando o 

trabalho desempenhado pelo (a) defensor (a) dativo (a) Nathalia 

Fernandes de Almeida, inscrita na OAB/MT 17249, fixo em seu favor 

honorários dativos no montante de 01 (um) URH da tabela atual da OAB. 

Expeça-se a certidão dos honorários, nos termos do Provimento 

09/2007-CGJ. Intime-se o (a) defensor (a) dativo (a) para retirar a certidão 

na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Após, arquive-se com 

as baixas necessárias e cautelas de estilo, independentemente de nova 

conclusão. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 19 

de maio de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000087-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000087-51.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DESPACHO Vistos em correição. 1. Recebo a exordial em todos os seus 

termos, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, NCPC. 2. 

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 3. Cite(m)-se o (a) (s) executado (a) (s) para 

pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 03 (três) 

dias, a contar da citação. 4. Caso o (a) (s) executado (a) (s) possua(m) 

cadastro na forma do art. 246, §1º e art. 1.051 do Novo Código de 

Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. 5. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. 6. Não encontrado (a) (s) o (a) (s) 

executado (a) (s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Novo Código de 

Processo Civil. 7. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 8. O (a) (s) executado (a) (s) deverá (ão) ter ciência 

de que, nos termos do art. 827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em 

caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 9. Registre-se, também, 

a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Novo 

Código de Processo Civil. 10. Alternativamente, no lugar dos embargos, 

mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá 

ser requerido o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. 11. Fica(m) o (a) (s) executado (a) (s) advertido(s) que a rejeição 

dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar 

na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte 

exequente, além de outras penalidades previstas em lei. 12. O exequente, 

por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o (a) (s) 

executado (a) (s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Novo Código de Processo Civil. 13. 

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a 

juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou 

semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 14. Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento de 

eventuais taxas, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 
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fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. 

15. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações 

e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. 16. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000227-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE BRITO (AUTOR(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINO GOMES DE BRITO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, POSSA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL 

JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 JUÍNA, 10 de outubro de 2018. FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000256-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (AUTOR(A))

D. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. P. (ADVOGADO(A))

M. F. D. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO, APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000544-54.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO MUNARETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000544-54.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

EXECUTADO: MARCOS AURELIO MUNARETTO Vistos, etc. Trata-se de 

demanda em que as partes compuseram acordo minuta anexa ao PJE, e 

requerem a sua homologação. Conforme preceitua o Código Civil-CC, em 

seu artigo 840 e seguintes, uma das formas da extinção da obrigação 

consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões 

mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, 

prevê o Novo Código de Processo Civil-NCPC, em seu artigo 487 e 

seguintes, que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o 

processo respectivo com resolução do mérito. No caso em epígrafe, 

verifico que ambas as partes são plenamente capazes e por si ou por 

procuradores detém poderes específicos para transigir, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Em segundo lugar, entendo ser equitativo o acordo levado a efeito 

entre as partes, eis que contemplam parte satisfatória das obrigações 

pleiteadas na peça exordial. Cabível, pois, a sua homologação judicial. 

Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes. Assim, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas processuais 

conforme acordado pelas partes. Após as devidas intimações, 

arquivem-se os autos observando as formalidades legais. Publique-se, 

Registre-se e Intime-se. Cumpra-se. Juína-MT, 30 de março de 2017. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001527-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001527-82.2018.8.11.0025. EMBARGANTE: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME, ANA 

MARIA VERONA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Cuidam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA opostos por 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA – ME e 

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A. É 

o relatório. Fundamento e decido. Em síntese, alega a autora ter alienado 

fiduciariamente o imóvel Lote nº 19, Quadra 356, Setor Industrial, situado 

no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, neste município, 

oriundo da Cédula de Crédito Industrial nº 40/02279-X, contraída junto à 

parte ré, no valor de R$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos 

reais), a qual encontra-se vencida e não paga. Alega, ainda, que o valor 

cobrado pela credora fiduciária para a quitação antecipada do débito é de 

R$ 117.201,01 (cento e dezessete mil duzentos e um reais e um centavo), 

o qual entende ser muito além do devido, haja vista a amortização de 

várias parcelas. Assim sendo, deseja depositar em juízo o valor da quantia 

incontroversa (parcelas vencidas) que perfaz o montante de R$ 17.599,34 

(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos), bem como das demais parcelas vincendas, em conformidade 

com o cronograma de vencimento estabelecido na aludida cédula 

bancária, tudo isso para impedir a consolidação da propriedade. Pois bem. 

Para a concessão de liminar, devem concorrer dois pressupostos 

essenciais: a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o fundado 

receio de que a sentença, se concessiva ao final, seja de nenhuma 

utilidade frente ao ato impugnado, diante do decurso do tempo (periculum 

in mora). O Código de Processo Civil, por seu turno, dispõe no tocante à 

tutela de urgência que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

(grifo nosso) Compulsando os autos, vislumbro, por ora, e diante de um 

juízo de convencimento baseado em cognição sumária, a presença dos 

requisitos. Tal assertiva se prende ao fato de que a autor logrou êxito em 

comprovar a existência de justa causa para tanto, o fumus boni iuris. 

Neste diapasão, analisando minuciosamente os fatos narrados e os 

documentos acostados aos embargos, verifico que razão assiste à 

autora, visto que o valor do imóvel é muito superior ao valor do débito em 
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debate (excesso de execução), o que por si só caracteriza o perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in 

mora. Considerando, ademais, que a referida Cédula de Crédito Industrial 

já se encontra vencida e não paga, é evidente o periculum in mora a 

justificar a concessão da medida liminar, mediante caução do valor da 

quantia incontroversa (parcelas vencidas) que perfaz o montante de R$ 

17.599,34 (dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e 

quatro centavos), bem como das demais parcelas vincendas, para obstar 

a consolidação da propriedade. Dessa forma, sem mais delongas, DEFIRO 

o pedido liminar, mediante caução do valor da quantia de R$ 17.599,34 

(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos), no prazo de 10 (dez) dias, bem como das demais parcelas 

vincendas (em conformidade com o cronograma de vencimento 

estabelecido na cédula bancária citada alhures), tão somente para 

determinar que o embargado suspenda a consolidação de propriedade do 

imóvel ou, caso a consolidação já tenha ocorrido, abstenha-se da 

realização do leilão até ulterior deliberação deste Juízo. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e DETERMINO a intimação da 

embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas iniciais, 

sob pena de revogação da liminar, indeferimento da inicial e consequente 

extinção do feito. Cumprida as determinações anteriores, CITE-SE o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos no prazo de 15 (cinco) 

dias, nos termos do art. 920, inciso I, do CPC. Após, DETERMINO a 

remessa da presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 

10 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000599-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARINETE PAIVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE 

DECURSO DE PRAZO ID. 15876166. Valor da causa: $34,779.40 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ISAEL 

JOSE DA FONSECA - ME Endereço: Avenida 04 de Julho, 66, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: EZAEL THIAGO DOS 

SANTOS FONSECA Endereço: Avenida 04 de Julho, 01, Centro, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Nome: ISAEL JOSE DA FONSECA 

Endereço: Avenida Giglio Rizieri, 66, Centro, CASTANHEIRA - MT - CEP: 

78345-000 JUÍNA, 10 de outubro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54205 Nr: 559-50.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHENER HEBART RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Ferreira de 

Pinho - OAB:9178-A

 SENTENÇA "Vistos, etc. [...] Compulsando os autos, verifico que a parte 

executada efetuou o pagamento integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos. Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa 

sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101823 Nr: 2782-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA BARROS DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS VANOR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARCEL DE BARROS - 

OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. [...] Defiro o pedido de fl. 105 e determino a suspensão 

destes autos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se a requerente para manifestar o que entender por 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 120963 Nr: 1984-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILLIANS DOUGLAS GONÇALVES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA "Vistos, etc. [...] Compulsando os autos, verifico que a parte 

executada efetuou o pagamento integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos 

autos. Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa 

sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Considerando o deferimento da liminar pleiteada para determinar a 

suspensão da Sessão do Tribunal do Júri designada para amanhã 

(10/10/2018), REDESIGNO a Sessão do Júri para o dia 07/03/2019, às 9h.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138515 Nr: 2393-10.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOZART DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Ante o exposto, com fulcro no art. 350 do CPP, DISPENSO a fiança 

arbitrada, e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado ALFREDO 

MOZART DE MORAES, qualificado nos autos, independentemente de 

pagamento de fiança, com a imposição das seguintes medidas cautelares 

pessoais:a) COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do 

processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem 

comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca onde 

reside sem prévia comunicação;c) RECOLHIMENTO domiciliar no período 

noturno e nos dias de folga;Deixo de determinar a expedição de alvará de 

soltura, uma vez que o acusado se encontra preso pelo PEP sob o Código 

n. 95445 (regressão de regime).INTIME-SE o acusado de sua soltura neste 

processo e RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o BNMP 2.0.No mais, os argumentos da defesa são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 

denúncia.DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

23/11/2018, às 17h00, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). 

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE.INTIMEM-SE às testemunhas 

para comparecerem à audiência designada, bem como o acusado e seu 

Advogado.CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON INACIO LOPES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000010-42.2018.8.11.0025. REQUERENTE: NILSON INACIO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório Dispensado 

o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade ou inconsistências suficientes que 

autorizem afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada 

nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação 

Compulsando os autos, verificando as argumentações e pedido, bem 

como documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de maior dilação probatória, ao ponto que considero que a 

causa está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação 

de inexistência de debito com indenização por danos morais proposta por 

Nilson Inacio Lopes em face da VIVO S/A. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema e inscrição 

de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde pelas 

consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável 

teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos 

de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade das dívidas. Utilizando-se tão somente defesa genérica, sem 

juntar aos autos cópia de contrato assinado pelo promovente, ou 

gravação da formalização do contrato por call center. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 4. Dispositivo. Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SEJA JULGADO PROCEDENTE o pedido, para: a) 

reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a 

dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) 

por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até 05 dias, e a retirada do nome do 

promovente do cadastro de inadimplentes sob pena de multa diária de R$ 

300, 00 ( trezentos reais) c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde evento danoso 

corrigidos com juros de mora Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Às 

providências. Juína, 17 de Setembro de 2018. Leidiane Correia da Silva 

Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 
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Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 17 de Setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-31.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (ADVOGADO(A))

DEBORAH CHRYSTINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

RENATA MARINHO MACEDO (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010419-31.2013.8.11.0025. REQUERENTE: DEBORAH CHRYSTINE DE 

SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA V I S T 

O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Diretamente ao ponto, a devedora efetuou o depósito do saldo 

remanescente referente aos honorários advocatícios, conforme se infere 

do de ID. 13639413, bem como a credora postulou o levantamento do valor 

depositado em juízo. Por tais razões, em face do adimplemento integral do 

débito pela executada, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da advogada Nirlei de Fátima Franco para 

saque dos valores depositados em Juízo, nos moldes requeridos na 

petição de ID. 13707309. Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão e arquivem-se os autos. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010159-46.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO (ADVOGADO(A))

IZABEL FIGUEIREDO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VILSON TEIXEIRA LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR TEIXEIRA LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TRES D COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

MARLENE INELDI SCHULZ (EXECUTADO)

ROGENALDO MARLON SCHULZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010222-71.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: TRES D COMERCIO DE 

PETROLEO LTDA - EPP EXECUTADO: MARLENE INELDI SCHULZ, 

ROGENALDO MARLON SCHULZ V I S T O S, Marlene Ineld Schulz 

comparece aos autos, alegando, em síntese, que sofreu bloqueio judicial 

em conta bancária que recebe seus proventos de aposentadoria e 

requestou o levantamento dos valores depositados em juízo em face da 

impenhorabilidade dos créditos e, ainda, pugnou pela designação de 

audiência de conciliação. É breve o relato. Decido. A insurgência da 

executada se dirige quanto à constrição de valores alegadamente 

provenientes de benefício previdenciário que tal como ocorria na vigência 

do CPC/1973, permanece sendo tratado pelo CPC/2015 em seu artigo 833, 

inciso IV, como bem de natureza alimentar, elencado no rol de bens 

impenhoráveis, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens 

inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II 

- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal 

do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Contudo, a 

devedora não acostou aos autos qualquer extrato bancário da conta, de 

modo a possibilitar fosse conferida a origem dos recursos penhorados via 

BACENJUD, carreando ao requerimento, tão somente extrato de 

pagamento do benefício previdenciário e cópia de seus documentos 

pessoais, que nada provam sobre a procedência da quantia bloqueada. 

Com efeito, a proteção assegurada pelo art. 833, IV, do CPC não exime a 

parte de comprovar a origem dos recursos penhorados, encargo do qual 

se desincumbiu a executada. Colho do aresto do TJRS: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA SOBRE DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE E 

POUPANÇA. VERBA SALARIAL. PROVA. CARÁTER ALIMENTAR. 

DEMONSTRADA EM PARTE. CABIMENTO DA PENHORA EM PARTE. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. Por força da norma contida no art. 

833, IV e X, do CPC/15, ostentam-se impenhoráveis os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, desde que 

comprovada sua origem; ou, ainda, a quantia depositada em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. É ônus do 

executado comprovar a natureza do valor depositado em conta bancária 

objeto de constrição judicial, isto é, de se tratar de verba impenhorável, do 

que aqui não se desincumbiu, devendo ser mantida a penhora sobre o 

valor encontrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70078149077, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

19/09/2018)[g.n.] Isto posto, INDEFIRO o pleito de liberação do valor 

bloqueado (ID. 10306377). Doutra banda, considerando que o valor 

penhorado satisfaz a integralidade da dívida objeto da execução, a 

extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor do exequente para levantamento do valor depositado em juízo. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão e 

arquivem-se os autos. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010430-94.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

OSWALDO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DA SILVA JOHANN (EXECUTADO)

JOAO CLAUDIO GASPAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010430-94.2012.8.11.0025. EXEQUENTE: OSWALDO LOPES DE SOUZA 

EXECUTADO: JOAO CLAUDIO GASPAR, CLEUZA DA SILVA JOHANN V I 

S T O S, Considerando que já passaram mais de 6 meses do pedido de 

dilação de prazo formulado pelo exequente, intime-o para, no prazo de 10 

dias, informar nos autos a localização do imóvel a ser penhorado, sob 

pena de extinção do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (REQUERENTE)
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CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MARCAL DIAS (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

05/11/2018 às 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-81.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA (REQUERENTE)

RENAN MARINELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

CELSO NOBUYUKI YOKOTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010437-81.2015.8.11.0025. REQUERENTE: DIEGO SILVA REQUERIDO: 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Diretamente ao ponto, a devedora efetuou o depósito do 

valor do débito, conforme documento de ID. 11181710. Por tais razões, em 

face do adimplemento integral do débito pela executada, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente para saque 

dos valores depositados em Juízo, nos moldes requeridos na petição de 

ID. 10670525. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão e arquivem-se os autos. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-04.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

André Ryodi Nogami (ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

GEYSON KATSJIRO YAMASSAKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010436-04.2012.8.11.0025. REQUERENTE: GEYSON KATSJIRO 

YAMASSAKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Diretamente ao ponto, o devedor efetuou o depósito do valor do débito, 

conforme documento de ID. 13492521 e o exequente pugnou pelo 

levantamento da quantia e arquivamento dos autos. Por tais razões, em 

face do adimplemento integral do débito pelo executado, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente para saque 

dos valores depositados em Juízo, nos moldes requeridos na petição de 

ID. 13886877. Sem prejuízo, em homenagem aos novos princípios 

incorporados ao processo civil pela assunção do NCPC, consagradores 

do processo colaborativo, coadunando com o prestígio do direito à 

informação como vetor de orientação e comportamento nas relações 

jurídicas, cientifique-se o credor sobre o levantamento dos valores 

depositados em juízo em favor da advogada constituída, ante os poderes 

para receber e dar quitação, que lhe foram conferidos por meio da 

procuração encartada aos autos. Oportunamente, certifique-se o transito 

em julgado desta decisão e arquivem-se os autos. P.I.C. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-58.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 12:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-53.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

JOSE FLAVIO ANDRIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010359-53.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE FLAVIO ANDRIOLI 

REQUERIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA VISTOS. Cuida-se de ação de 

cobrança interposta por José Flavio Andrioli em face de José Carlos de 

Oliveira, pretendendo constituir em título executivo cheques prescritos que 

perfazem o valor de R$ 9.150,00, com vencimentos para 15.10.2008 e 

16.11.2008 respectivamente, cujo valor atualmente corrigido totaliza um 

saldo devedor de R$ 29.574,10. Formalizados, vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o breve relato. Decido. Conforme prescreve o art. 33 

da Lei nº 7357/85, conhecida como Lei do Cheque, o título deve ser 

apresentado para pagamento no prazo de 30 dias, caso emitido na praça 

em que deve ser pago, e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro 

lugar do País ou no exterior, contados da data da emissão. Após o prazo 

decadencial para o pagamento, iniciar-se-á o prazo prescricional de seis 

meses para cobrança do valor do título por meio de ação de execução, 

para então começar a ser contado o prazo prescricional de 2 anos para 

propositura da "ação de enriquecimento", ou de "locupletamento" como 

ficou conhecida, prevista no artigo 61, da mesma legislação. Tem-se, pois, 

que a pretensão de cobrança, via ação de conhecimento ou monitória de 

cheques prescritos, emitidos sob a vigência do CC/2002, está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no art.206, §5º, I do Código Civil. 

Sobre o tema, trago a lume o aresto do Recurso Repetitivo, Tema 628 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA 

EM CHEQUE PRESCRITO.PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO 

CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O 

prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque 

sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de 

emissão estampada na cártula". 2. Recurso especial provido.(REsp 

1101412/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014) Na hipótese dos autos, contando 

a partir do dia seguinte ao da emissão estampada na cártula que embasa a 

presente ação, qual seja, 10.09.2008, o prazo prescricional para 

ajuizamento da ação de cobrança findou em 09.09.2013. Assim, 

considerando que a presente ação foi proposta tão somente em 

25.08.2016, deve ser reconhecida a prescrição do direito do autor. Ante o 

exposto, DECLARO PRESCRITA a pretensão do Autor, julgando, por 

consequência, extinto o presente processo, com exame do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P. I. C. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-39.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIA REJANE DUARTE BEZERRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8020004-39.2015.8.11.0025. REQUERENTE: ANDRE FELIPPE ARRUDA 

SALLES - ME REQUERIDO: TASSIA REJANE DUARTE BEZERRA Vistos, 

Cuida-se de ação de cobrança manejada por microempresa, regularmente 

cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de 

tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da 

Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 

da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se compulsar de modo mais atento e diligente pelo sistema 

eletrônico de processamento de autos (PJE), descobre-se que estão, 

atualmente, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis impressionantes 34 

ações de cobrança ajuizadas pela empresa ora demandante, as quais 

versam sobre contrato de prestação de serviços educacionais, revelando 

uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não bastasse, a 

empresa litiga com toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, 

sem observar minimamente os requisitos necessários para a legitima 

utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta 

uma passada de olhos pela trinta e poucas ações, para se constatar que 

a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto ao 

SIMPLES, bem como a comprovação de seu enquadramento tributário 

como ME, respectivamente, deixando de observar as seguintes normas 

esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, que exigem para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal que se 

refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Vale dizer: a 

pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar como autora em ações 

sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a mencionada pessoa 

jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a usar da gratuidade 

genérica das ações do rito sumaríssimo, como um balcão de protestos, 

cobranças e recuperações de créditos, com a larga vantagem de não se 

ter de recolher custas judiciais para isso. O que é sintomático e essencial 

ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante 

distinta da buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação 

tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob o pálio da 

gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a 

legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como 

autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação compareceu o 

empresário individual; na maioria das ações não se junta o documento 

fiscal que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da 

qualificação tributária atualizada da empresa, nem tampouco 

demonstração de faturamento que justifique a autointitulada condição de 

microempresa; em demanda alguma juntou-se prova de recolhimento de 

tributos estaduais/municipais incidentes sobre as operações em 

discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal junto a essas 

duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos litigantes de maior 

incidência e atividade nos juizados especiais é, exatamente, a empresa em 

comento. Em excelente digressão sobre a finalidade dos Juizados 

Especiais e seu desvirtuamento crescente, o Desembargador 

sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O desvirtuamento do 

principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi o de dirimir 

conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, pela via da 

conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, simples, 

informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente o que a empresa aqui enfocada 

obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se 

e, transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

VILMAR DAMIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL (ADVOGADO(A))

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010359-58.2013.8.11.0025. REQUERENTE: VILMAR DAMIANI 

REQUERIDO: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. V I S T 

O S, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. As partes firmaram acordo em relação ao débito 
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objeto da inicial (ID’s. 11087882 e 11185679) . Havendo composição 

amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO avençado entre as 

partes e, em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do NCPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001196-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 às 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-91.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIBEL BERGAMIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010512-91.2013.8.11.0025. REQUERENTE: MARIBEL BERGAMIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

V I S T O S, Infere-se da decisão proferida no Mandado de Segurança 

impetrado perante a Turma Recursal que foi mantido o indeferimento do 

benefício da gratuidade da justiça requestado pela autora em peça 

recursal. Sendo assim e não havendo recolhimento das custas recursais 

(ID. 7990368) declaro deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, 

§1º da Lei n. 9.099/95. Certifique-se o transito em julgado da sentença e 

arquive-se observando as formalidades de praxe. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010493-85.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

ALCIR FELISBERTO DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO QUEIROZ JUNQUEIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-21.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO (ADVOGADO(A))

RENATA DO NASCIMENTO GALDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

VINICIUS IDESES (ADVOGADO(A))

FABIO BREYER AMORIM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010452-21.2013.8.11.0025. REQUERENTE: RENATA DO NASCIMENTO 

GALDINO REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO V I S T 

O S, Defiro o pedido de ID. 11851653, intime-se a executada para 

depositar a quantia de R$ 280,58 referente a diferença do saldo devido à 

credora, no prazo de 15 dias sob pena de incidência da multa do art. 523, 

§1º, CPC. Realizada a complementação do valor, conclusos para 

deliberações. Caso contrário, manifeste-se a exequente, em 10 dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010403-43.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010403-43.2014.8.11.0025. EXEQUENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA EXECUTADO: MARIA ROSA DE OLIVEIRA V I S T O S, Cuida-se de 

cumprimento de sentença verbalizado por José Carlos Pereira de Lima, 

objetivando a excussão da verba honorária sucumbencial fixada em sede 

recursal. De proêmio, calha esclarecer que o fato da parte autora ser 

beneficiária da justiça gratuita não afasta a condenação do ônus 

sucumbencial quando for vencido na ação. Todavia, a obrigação do seu 

pagamento fica suspensa pelo período de até cinco anos ou enquanto 

persistir a situação de hipossuficiência econômica, extinguindo-se a 

mesma depois de decorrido esse prazo, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º 

do CPC. Nessa vereda, o beneficiário da gratuidade da justiça não é isento 

aos efeitos patrimoniais decorrentes da sua derrota em Juízo, isto significa 

dizer que a lei lhe assegura apenas a suspensão da exigibilidade dos 

ônus de sucumbência pelo lapso de cinco anos, se perdurar a situação de 

pobreza. Feito esse introito e voltando os olhos para o caso em apreço, 

não restam dúvidas que a exigibilidade da verba de sucumbência outrora 

fixada se encontra suspensa em razão do beneplácito da justiça gratuita 

concedida em favor da vencida, o que inviabiliza o cumprimento da 

sentença. Doutra banda, cumpre registrar que o exequente foi 

devidamente intimado para comprovar nos autos que a situação de 

miserabilidade da devedora deixou de existir, porém, se limitou a informar 

que todas as diligências realizadas para conseguir provas sobre a 

condição financeira da executada restaram frustradas e requereu que 

fosse efetuada busca pelo juízo junto aos sistemas de consulta virtual 

para angariar as ditas provas, ou seja, o credor se desincumbiu do ônus 

que lhe competia. O aresto abaixo transcrito, bem ilustra a questão: (...) IV. 

Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "a parte beneficiária da 

justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se 

furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a 

condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até 

que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de 

miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro 

GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). V. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018) 

(g.n.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença 

e determino o arquivamento do feito com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010484-26.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

FLAVIO ALEX PADOVANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VIEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010484-26.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: FLAVIO ALEX PADOVANI 

EXECUTADO: BRUNO VIEIRA GONCALVES VISTOS. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cuida-se de execução de título extrajudicial aviada por Flavio Alex 

Padovani em face de Bruno Vieira Gonçalves, distribuída em 08.11.2013. 

Compulsando os autos, nota-se que a demanda se arrasta por quase 

cinco anos sem sequer ter iniciada a angularização da relação 
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processual, isso porque, desde o início da ação o devedor não é 

localizado para citação e, apesar do exequente sempre indicar endereços 

“novos”, todas as diligências restaram frustradas. Vale dizer: fora tentada 

a citação da executada em pelo menos 4 (quatro) endereços diferentes, 

conforme se infere dos documentos de id’s. 1902683, 1902688, 4630255 

e 8828626. A Lei de Regência prevê que não localizado o devedor ou 

bens passíveis de constrição a execução será extinta, colha-se: Art. 53. 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. [g.n.] Se não bastasse 

isso, a longa tramitação e a dificuldade de citação são circunstâncias 

frontalmente opostas aos princípios da celeridade e simplicidade, que 

norteiam os processos que tramitam nos Juizados Especiais. Ademais, é 

dever do autor indicar o atual e correto endereço do devedor, no caso 

presente, mesmo depois de 4 indicações e quase cinco anos de tramite o 

executado ainda não foi citado, não restando outra alternativa senão a 

extinção do feito, sob pena de eternização camuflada da demanda em 

questão, ainda sem triangulação processual estabilizada, já que é vedada 

citação ficta nos Juizados Especiais. Além disso, o princípio da razoável 

duração do processo tem destaque especial nos processos regidos pela 

Lei n. 9.099/95, cujo rito já está desvirtuado pela ausência de indicação 

correta do endereço do executado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA 

EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO 

DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL 

COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 

9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 24/11/2016) 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS TENTADAS – 

REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA (TJSP; Recurso 

Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): Patricia de Assis 

Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - 

Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017) Pelo exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com fulcro 

nos art. 51, II c.c. art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P. I. C. Às Providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010412-73.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO LONGONI (EXEQUENTE)

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010412-73.2012.8.11.0025. EXEQUENTE: LEONILDO LONGONI 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

VISTOS. Trata-se de ação de cumprimento de sentença verbalizado por 

Leonildo Longoni em face de TUT Transportes Ltda. Consoante decisão 

prolatada nos autos do processo nº 24716-15.2015.811.0041 – Código 

215922, da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e 

Falência da Comarca de Cuiabá/MT, foi decretada a recuperação judicial 

da devedora na data de 12.06.2007 e, recentemente, convolada em 

falência, conforme decisão exarada em 25.06.2013. Com efeito, é do juízo 

da falência e recuperação judicial a competência para pagamento de 

créditos, sendo vedada a prática por outros juízo de qualquer ato que 

comprometa o patrimônio da devedora. Nesse sentido, é a orientação do 

STJ, colha-se: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE 

ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE 

CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e 

homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de 

execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a 

empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu 

que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à 

apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

19/05/2014) 'COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 

11.101/2006, ART. 6º, § 4º. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

PRAZO DE 180 DIAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 

PROVA DO RETARDAMENTO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O deferimento da recuperação judicial 

carreia ao Juízo que a defere a competência para distribuir o patrimônio da 

massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei 

falimentar . II. A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das 

ações e das execuções contra a empresa recuperanda, senão quando 

comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do 

plano de recuperação. III. Agravo regimental improvido.' (AgRg no CC nº 

113.001/DF, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 

21/3/2011).[g.n.] Por outro lado, o Enunciado 51 do FONAJE dispõe que os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir tão somente até a 

sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, logo a 

extinção do presente cumprimento de sentença é a medida que se impõe. 

Destaque-se, outrossim, que o crédito exequendo poderá ser habilitado 

perante o juízo da falência, nos termos do disposto no art. 9º e seguintes 

da Lei nº 11.101/2005, por meio de requerimento formal do próprio credor 

e instruído com a devida certidão de crédito. Ante ao exposto, 

considerando a recuperação judicial/falência da executada, DECLARO 

EXTINTA a presente execução de título judicial, com fundamento no 

Enunciado 51 FONAJE. Expeça-se alvará judicial em favor da devedora 

TUT Transportes Ltda para saque dos valores bloqueados no feito, via 

BACENJUD (ID. 5045786). Transitada em julgado, expeça-se a certidão de 

crédito ao exequente e, após, nada sendo requerido arquive-se com as 

cautelas de praxe. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010409-21.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

JOSE CONCEICAO SOUSA (ADVOGADO(A))

JAURI DOS SANTOS ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010409-21.2012.8.11.0025. EXEQUENTE: JAURI DOS SANTOS ROCHA 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

VISTOS. Trata-se de ação de cumprimento de sentença verbalizado por 

Jauri dos Santos Rocha em face de TUT Transportes Ltda. Consoante 

decisão prolatada nos autos do processo nº 24716-15.2015.811.0041 – 

Código 215922, da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e 

Falência da Comarca de Cuiabá/MT, foi decretada a recuperação judicial 

da devedora na data de 12.06.2007 e, recentemente, convolada em 

falência, conforme decisão exarada em 25.06.2013. Com efeito, é do juízo 

da falência e recuperação judicial a competência para pagamento de 

créditos, sendo vedada a prática por outros juízo de qualquer ato que 

comprometa o patrimônio da devedora. Nesse sentido, é a orientação do 

STJ, colha-se: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE 

ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE 

CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e 

homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de 

execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a 

empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu 

que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à 
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apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

19/05/2014) 'COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 

11.101/2006, ART. 6º, § 4º. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

PRAZO DE 180 DIAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 

PROVA DO RETARDAMENTO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O deferimento da recuperação judicial 

carreia ao Juízo que a defere a competência para distribuir o patrimônio da 

massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei 

falimentar . II. A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das 

ações e das execuções contra a empresa recuperanda, senão quando 

comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do 

plano de recuperação. III. Agravo regimental improvido.' (AgRg no CC nº 

113.001/DF, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 

21/3/2011).[g.n.] Por outro lado, o Enunciado 51 do FONAJE dispõe que os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir tão somente até a 

sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, logo a 

extinção do presente cumprimento de sentença é a medida que se impõe. 

Destaque-se, outrossim, que o crédito exequendo poderá ser habilitado 

perante o juízo da falência, nos termos do disposto no art. 9º e seguintes 

da Lei nº 11.101/2005, por meio de requerimento formal do próprio credor 

e instruído com a devida certidão de crédito. Ante ao exposto, 

considerando a recuperação judicial/falência da executada, DECLARO 

EXTINTA a presente execução de título judicial, com fundamento no 

Enunciado 51 FONAJE. Expeça-se alvará judicial em favor da devedora 

TUT Transportes Ltda para saque dos valores bloqueados no feito, via 

BACENJUD (ID. 1926706). Transitada em julgado, expeça-se a certidão de 

crédito ao exequente e, após, nada sendo requerido arquive-se com as 

cautelas de praxe. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON LUIZ SILVA BIET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1000742-91.2016.8.11.0025 Requerente: Lucas Rios Angelo – ME (nome 

fantasia “CONSTRUFORMA”) Requerido: Janderson Luiz Silva Biet Vistos, 

Cuida-se de ação ordinária de cobrança manejada por pessoa jurídica de 

direito privado, microempresa regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado 

consagradas pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República. 

Valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a autora a presente 

demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, mas como fazem a 

maioria esmagadora das empresas de pequeno porte que litigam sob o 

pálio do rito mais célere e informal da Lei nº 9.099/95, não se atentando 

para as exigências legais aplicáveis à espécie, deixou de comparecer aos 

atos processuais, nomeando preposto para representa-la em audiência e 

desnaturando o objetivo da norma. Em primeiro plano, há que se recordar 

que segundo os enunciados aprovados pelo FONAJE, microempresas e 

EPPs, para litigar no JEC precisam: comprovar sua condição de 

enquadrada no SIMPLES, e de que os atos praticados estão regularmente 

adequados ao conceito de pequena empresa sujeita a regime de 

tributação diferenciado. Vale dizer: segundo os Enunciados 135[1] e 

141[2] do FONAJE, exige-se para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal ao qual se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; 

(iii) sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Tais exigências tem uma finalidade expressa: somente tem o 

direito de usar a prerrogativa legal de figurar no polo ativo de ações 

sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as pessoas jurídicas que 

verdadeiramente respeitam e obedecem a finalidade da norma de 

facilitação ao acesso a uma decisão judicial mais célere e sob um 

procedimento marcado pela ausência de formalismo. Em verdade, não 

basta estar enquadrado no SIMPLES para poder litigar nos Juizados 

Especiais, já que a finalidade e o escopo da norma não é esse, 

descabendo a desfiguração de tal objetivo por meio de condutas que mais 

assemelham os balcões judiciários de um órgão de 

cobranças/recebimentos de empresas do que da missão constitucional 

atribuída a esse Poder Republicano. O que é sintomático e essencial ficar 

claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante distinta da 

buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação tributaria 

inicial, abusa do direito de propor ações executivas sob o pálio da 

gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a 

legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como 

autoras nos JEC´s. Malgrado a revelia do réu, verifica-se que a autora se 

fez representar por preposto, não comparecendo nenhum dos sócios da 

demandante, além de não se ter juntado o documento fiscal que aparelha a 

pretensão. Em excelente digressão sobre a finalidade dos Juizados 

Especiais e seu desvirtuamento crescente, o Desembargador 

sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O desvirtuamento do 

principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi o de dirimir 

conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, pela via da 

conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, simples, 

informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 
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perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Juína/MT, 1º de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 às 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001439-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BUDNIK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1001439-78.2017.8.11.0025 Requerente: Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena-AJES Requerido: Ana Paula Budnik Vistos, 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial verbalizada por 

associação civil sem fins lucrativos, mantenedora de instituição de ensino 

superior, por meio da qual pretende excutir sob o rito sumaríssimo definido 

pela Lei n. 9.099/95, crédito supostamente decorrente de relação 

comercial mantida com a devedora, que teria se matriculado e frequentado 

aulas no curso de pós-graduação em Saúde Mental e Dependência 

Química, deixando porém de pagar as mensalidades vencidas no período 

de novembro de 2013 a agosto de 2014. Da simples enunciação do fato já 

se extrai que o manejo da ação é absolutamente descabido e injustificável, 

na medida em que decorre de interpretação elástica da norma do art. 8º da 

lei de regência dos Juizados Especiais, que estabeleceu a regra geral de 

proibição/vedação do uso do rito especial previsto na Lei n. 9.099/95 por 

pessoas jurídicas no polo ativo da demanda. É importante relembrar que 

segundo o art. 112 do CC/2002, normas e regras proibitivas interpretam-se 

de forma restritiva, não sendo possível, principalmente em sede de direito 

público, aplicar analogia ou conferir interpretação extensiva onde a lei não 

o fez. Digo isso porque, como é sabido, microempresa e empresas de 

pequeno porte, regularmente cadastradas no SIMPLES como detentora 

das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, obtiveram por meio da 

redação do art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), o direito de figurarem como autoras em ações propostas 

nos Juizados Especiais Cíveis, norma, aliás, muito criticada por doutrina e 

jurisprudência, porque desvirtua a finalidade do rito criado para ser célere, 

enxuto, informal e oral, o que demanda pessoalidade dos atos 

processuais, que nunca é observada e obedecida pelas tais pessoas 

jurídicas. Mas, inobstante o infeliz desacerto, é induvidoso que as 

empresas enquadradas na tipificação legal podem ser autoras de 

demandas nos JEC´s, e ponto; é errôneo pensar que por essa construção 

legal, toda e qualquer pessoa jurídica que se diga de pequeno 

faturamento, ou como no casos das associações, sem fins lucrativos, 

possa demandar como autora nos juizados cíveis, porque isso contraria a 

vedação geral, excepcionada, somente, na hipótese já elencada. 

Relembre-se que: “competência é exatamente o resultado de critérios para 

distribuir entre vários órgãos as atribuições, relativas ao desempenho da 

jurisdição. A competência é o poder de exercer a jurisdição nos limites 

estabelecidos POR LEI. É o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer a 

jurisdição. É a medida da jurisdição.” (Fredie Didier em Direito Processual 

Civil). Conforme cediço e nos termos da referida Lei, somente as pessoas 

físicas capazes, as microempresas, e os condomínios, regularmente 

constituídos, segundo a Lei 4.591/64, em razão da lei estadual 7.033/97, 

têm LEGITIMIDADE ATIVA para propor ações nos Juizados especiais, o 

que impede que associações civis de outra natureza se arvorem no direito 

de ajuizar as ações de cobrança em instâncias de pequenas causas. 

Sobre o tema: “CONFLITO DE COMPETENCIA. JUIZO FEDERAL DE JUIZADO 

ESPECIAL E JUIZO FEDERAL DE JUIZADO COMUM. COMPETENCIA DO STJ 

PARA APRECIAR O CONFLITO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 

COMPETENCIA. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA POR 

ASSOCIAÇÃO CIVIL COM FINS LUCRATIVOS E POR SOCIEDADE CIVIL 

SEM FINS LUCRATIVOS DE FINS FILANTROPICOS NÃO ENQUADRADA 

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 1. Compete ao 

Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre 

juizado especial federal e juízo federal, ainda que da mesma seção 

judiciária. Súmula 348/STJ. 2. O art. 3º, caput, da Lei no. 10.259/01 

estabelece que compete ao Juizado Especial Federal Civel processar, 

conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 

sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. A 

essa regra, o legislador ressalvou algumas demandas em virtude da 

natureza do pedido, do tipo de procedimento ou das partes envolvidas na 

relação jurídica processual ( 1º do artigo 3º e art. 6º, do mesmo diploma). 

3. A regra de competencia prevista no artigo 3o, da Lei no. 10.259/01 deve 

ser aplicada em conjunto com as regras que disciplinam a legitimidade 

ativa nos Juizados Especiais (art. 6o). De nada adiantaria a causa 

encontrar-se abaixo do valor dos sessenta salarios minimos, bem como 

não estar no rol das exceções do 1º, do referido dispositivo, mas ser 

ajuizada por sujeito que não pode ter qualidade de parte nos Juizados. 4. 

In casu, a ação ordinária foi ajuizada por associação civil com fins 

lucrativos e por sociedade civil sem fins lucrativos de fins filantrópicos, 

diversas das previstas no art. 6o, inciso I, da Lei no. 10.259/2001: Podem 

ser partes no Juizado Especial Federal Civel: I- como autores, as pessoas 

fisicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei no. 9.317, de 5 de dezembro de 1996. 5. Competencia do 

Juizo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciaria do Distrito Federal, o 

suscitado (STJ - CC: 103206 DF 2009/0026149-0, Relator: Ministro Castro 

Meira, S1 – Primeira Seção) Sendo assim, manifesta a ilegitimidade ativa da 

autora para figurar no polo inicial da relação processual, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se 

e, transitada em julgado, arquive-se. Juína/MT, 1º de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-35.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA ELOIZA FILIPINI (REQUERENTE)

JOAO AUGUSTO ARAUJO (REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASCOAL SIDNEI MARIANO MARTINEZ JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010356-35.2015.8.11.0025. REQUERENTE: SIDINEIA ELOIZA FILIPINI, 

JOAO AUGUSTO ARAUJO REQUERIDO: PASCOAL SIDNEI MARIANO 

MARTINEZ JUNIOR VISTOS. Postula o exequente a intimação por hora 

certa do executado, sob alegação de que ele estaria se furtando da 
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intimação para cumprir voluntariamente a sentença. Entretanto, verifica-se 

das certidões de ID’s. 9511362 e 10937994, que na verdade não foi 

possível intimá-lo porque estaria morando no município de Castanheira/MT, 

segundo informações prestadas pela sua genitora. Deste modo, INDEFIRO 

a citação por hora certa, ao menos por ora, eis que para o acolhimento do 

pleito são imprescindíveis o preenchimento dos requisitos do art. 252[1] do 

CPC, e, conforme certidões dos Oficiais de Justiça de ID’s. 9511362 e 

10937994, não há qualquer suspeita de ocultação do executado, mas sim 

de que não foi possível intimá-lo face a mudança de endereço. Diante do 

exposto, intime-se o autor para que informe o endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018 às 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VANIO JOSE CARMINATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA LIMA (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/11/2018 às 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001511-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/11/2018 às 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA ALVES 81114010197 (REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA ALVES OAB - 811.140.101-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 às 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-50.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO SCHMITT (EXEQUENTE)

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (EXECUTADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca do teor da decisão sob o ID. 15571486, para 

apresentar contrarrazões no prazo de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-50.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO SCHMITT (EXEQUENTE)

JARBAS ANTONIO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (EXECUTADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca do teor da decisão sob o ID. 15571486, para 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001358-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

GILVANEIDE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por GILVANEIDE MARIA DA SILVA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15203686/15203827. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 
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do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada por ter percebido benefício até 

dezembro de 2017, não ocorrera o mesmo com a alegada incapacidade, 

tendo em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se 

desatualizados e não atestam a incapacidade laboral. Assim, restam 

algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio 

pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 06 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001382-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MAURILIO MANOEL DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Maurilio Manoel do 

Nascimento contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 15262158/15262181. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada por ter percebido benefício até 

maio de 2018, não ocorrera o mesmo com a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados. 

Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 
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apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Previdenciária de Auxílio 

Maternidade proposta por Gleiciane Aparecida Pereira de Carvalho em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de ter desenvolvido atividade 

rural no regime de economia familiar, de modo que faria jus ao benefício de 

salário-maternidade. Com a inicial vieram os documentos de id nº 

12879514/12880126. A inicial foi recebida em id nº 12936580, sendo 

determinada citação da demandada, bem como se indeferindo o pedido de 

tutela antecipada. Contestação apresentada pela demandada no id nº 

13252561. Impugnação à contestação incrustada em id nº 14705369. O 

feito fora saneado no id nº 14717524, com designação de solenidade de 

instrução e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas 

duas testemunhas da autora, fazendo alegações finais remissivas 

requerendo tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não 

se fez presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações (id nº 15224267). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Apenas para situar a questão, 

convém esclarecer que a parte autora pretende a concessão de 

salário-maternidade na qualidade de segurada especial do INSS, uma vez 

que exerceria a atividade de rurícola em regime de economia familiar. 

Sobre a questão, a Lei 8.213/91, em seu art.11, dispõe que: “São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) Omissis.... VII - como 

segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, 

o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas 

atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que 

com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges 

ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles 

equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo 

familiar respectivo. (O garimpeiro está excluído por força da Lei nº 8.398, 

de 7.1.92, que alterou a redação do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212 de 

24.7.91). § 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em 

que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados. Art. 39, Parágrafo único. 

Para a segurada especial fica garantida a concessão do 

salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. 

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e 

oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as 

situações e condições previstas na legislação no que concerne à 

proteção à maternidade. Desses preceptivos legais emergem os requisitos 

para a concessão do pedido, quais sejam, a-) qualidade de trabalhador 

rural, b-) Regime de economia familiar e c-) comprovação do exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período de 12 (doze) meses 

imediatamente anteriores ao do início do benefício. Não é demais ressaltar 

que, nos termos do § 1º do artigo 11 da Lei n. 8.213/91, considera-se 

regime de economia familiar “a atividade em que o trabalho dos membros 

da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados”. E são justamente esses requisitos que deverão ser 

averiguados nos autos para a concessão do pedido. Aliás, quanto ao 

conjunto probatório, o § 3º do artigo 55 da Lei n. 8.213/91 dispõe que “a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. No propósito de apresentar o início de prova material, a 

parte autora juntou aos autos os documentos de id. nº 

12879736/12880126 que demonstram considerável lapso de tempo 

dedicado à atividade rural. Vale lembrar que a jurisprudência é maleável no 

que se refere a esse início de prova, principalmente pela dificuldade do 

rurícola colecionar provas da sua atividade produtiva. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL 

DE DOCUMENTOS EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. 

DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS. INOVAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O rol de documentos hábeis 

à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo. (...)”.[1] No mais, em se tratando de 

rurícola, convém dizer que os documentos indicativos da autora, 

corroborados por outros elementos de prova, são hábeis a reconhecer 

sua atividade rural. Nesse sent ido:  PREVIDENCIÁRIO. 

SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. 

COMPROVAÇÃO DA MATERNIDADE E DO LABOR RURAL. DOCUMENTOS 

EM NOME DE TERCEIROS.1. Nos termos dos arts. 71 e ss. da Lei n. 

8.213/91, é devido o salário-maternidade às seguradas especiais que 

fizerem prova do nascimento dos filhos e do labor rural no período de 

doze meses que antecede o início do benefício.8.2132. Os documentos em 

nome de terceiros (pais/cônjuge) consubstanciam início de prova material 

do trabalho rural desenvolvido em regime de economia familiar.3. 

Preenchidos os requisitos legais, é de se conceder o benefício à autora. 

(TRF-4 9999 SC 0001825-54.2010.404.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data 

de Julgamento: 13/04/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

22/04/2010) Por essa razão, os documentos juntados na inicial são mais 

que suficientes para suprir a exigência legal do início de prova material, os 

quais se ratificam com a prova testemunhal. Neste ponto, apenas para 

demonstrar a flexibilidade na interpretação do que seja início de prova, 

vale a pena compilar alguns casos já admitidos pelo STJ: 1.1 Anotações 

contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 664-SP, Min. 

Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 1.2 Certificado de reservista, em 

nome do autor, onde consta a profissão de agricultor (EERESP 155249/SP, 

Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de 

casamento onde consta a profissão de lavrador do Autora. (RESP 

134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51675; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.4 Certidão de 

casamento onde consta a profissão de agricultor do marido da Autora. 

(RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158; RESP 

116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 180); 1.5 Cadastro de 

Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 238353-SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração do ex-empregador, 

contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 

3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou 

certidão de informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da 

Prefeitura do Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José 

Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8. Certificado de dispensa de 

incorporação, constando a profissão de lavrador do Autora. (RESP 

165536/SP, Min. José Dantas, DJU 1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.8 Material fotográfico do exercício 

do trabalho. RESP 147638/SP, Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 

61277); 1.9 CTPS onde consta a profissão de lavrador da Autora. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.10 Título eleitoral 

onde conste a profissão de lavrador do Autora. (RESP 132003/SP, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 503 de 824



este como lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 

42578); 1.12 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde 

vive e trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.13 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do Autora. (RESP 252055/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.14 Escritura publica de imóvel rural. 

(RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.15 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.16 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122). Ademais de tudo 

isso, as testemunhas inquiridas contribuíram, igualmente, para a formação 

do convencimento desta Magistrada, uma vez que confirmaram ter a 

autora sempre laborado na seara rural em regime de economia familiar, e 

mesmo enquanto estava grávida continuou na lide, ficando um curto tempo 

sem trabalhar, apenas quando do nascimento de seu filho, conforme se 

colhe na mídia. Assim, não há dúvida de que a parte autora faz jus ao 

salário-maternidade, visto que trabalhou na zona rural desde a infância em 

regime de economia familiar até os dias atuais, mesmo após o nascimento 

da criança, cumprindo o tempo de carência exigido, nos termos do art. 25, 

III, da lei 8.213/91. Em suma, diante das robustas provas produzidas nos 

autos, restou comprovada a qualidade de trabalhadora rural da parte 

autora, em regime de economia familiar, pelo período descrito em lei, 

devendo, por isso mesmo, fazer jus ao beneficio de salário-maternidade 

pleiteado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. 

SALÁRIO MATERNIDADE. PROVA NOS AUTOS DA QUALIDADE DE 

TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10%. SÚMULA 111 DO STJ. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alega o apelante que não foi comprovado o 

efetivo exercício da atividade rural pela autora no período de carência 

exigido. 2. Deve ser comprovado pela demandante o exercício da atividade 

rural nos últimos dez meses, anteriores ao início do benefício, ainda que 

de forma descontínua, sendo desnecessário o cumprimento do período de 

carência, ex vi do artigo 39, parágrafo único da Lei 8.213/91. 3. O início de 

prova material existente nos autos, corroborado pela prova testemunhal 

(fls. 54/57), são os seguintes documentos: Carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, fl. 11; Certidão de Nascimento da criança, fl. 12; 

Declaração de Nascido Vivo, fls. 13/15; Contrato Particular de Parceria 

Agrícola, fls. 16/17; Declaração de Atividade Rural do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, fl. 20; Certidão da Justiça Eleitoral, fl. 21; Cadastro 

da Família da Prefeitura Municipal de Orocó, fl. 22. 4. Nas ações 

previdenciárias, os honorários advocatícios não incidem sobre as 

prestações vincendas, de acordo com a Súmula 111 do STJ. 5. Dou 

parcial provimento à apelação. Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

TRF-5 - AC - Apelação Civel : AC 10905220144059999, Orgão Julgador 

Quarta Turma Publicação 12/06/2014 Julgamento 3 de Junho de 2014 

Relator Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu)” No 

que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, 

que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma 

obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[2] POSTO ISSO, reconhecendo que a parte 

autora trabalhou no meio rural no período de carência exigido, ACOLHO 

integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de salário-maternidade e CONDENO o INSS ao 

pagamento do referido benefício em favor de Gleiciane Aparecida Pereira 

de Carvalho, nos termos do art. 71 da Lei. 8.213/91, com incidência de 

juros de mora[3] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as 

anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida[4]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[5]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’oeste/MT, 12 

de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

618646, Relator - GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [2] 

REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [3] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 
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tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [4] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [5] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS (ADVOGADO(A))

M. A. D. J. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA DE JESUS ARAUJO OAB - 630.650.451-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 29/11/2018 às 09h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos Santos 

Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá 

portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado 

pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo 

de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001394-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NELSON MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 13 

de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

NEUSA CLARO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Neusa Claro de Souza 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15397819/15398296. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 
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agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada por ter sido concedido benefício 

até marõ de 2018, não ocorrera o mesmo com a alegada incapacidade, 

tendo em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se 

desatualizados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 19 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001455-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IDEMILSON JOSE DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Idemilson José da Silva 

Ramos contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 15450192/15450407. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua incapacidade para o trabalho pelos atestados médicos 

acostados, não ocorrera o mesmo com a sua qualidade de segurada, 

tendo em vista que se trata de labor rural, necessitando de maior dilação 

probatória. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. POSTERGO a designação da solenidade 

para após a formação do contraditório. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 
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D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30/11/2018 às 13h30min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de quinze dias, 

a indicação de assistentes técnicos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 763-88.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Divino Severino - F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Autos nº 2000/366 – Código 5667

 Vistos em correição.

Considerando o teor da manifestação da parte exequente de fls. 160 

informando a dúvida acerca da propriedade do bem a ser leiloado, tenho 

que a suspensão da hasta pública é medida mais acertada ao caso, a fim 

de evitar prejuízos a terceiros.

Desta feita, DEFIRO o pleito de fls. 160 e DETERMINO a suspensão do 

leilão designado para o dia 10/10/2018 às 14h00min referente ao leilão do 

imóvel do lote 24, quadra 43, situado nesta urbe à rua Leonório 

Lourenção, nº 626, matrícula 4.639.

Ademais, tendo em vista a necessidade de averiguação dos documentos 

de fls. 161/162 pela Procuradoria Municipal, dê-se VISTA ao exequente 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 9 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 763-88.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Divino Severino - F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Autos nº 2000/366 - Código: 5667

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a decisão proferida no feito em apenso.

 Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241204 Nr: 3521-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo voluntário para pagamento do RPV 

expedido, INTIME-SE o exequente para requerer o que é de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 9 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188608 Nr: 2431-40.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Léa Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Vistos em correição.

Considerando a prolação de sentença nos autos em apenso, resta 

cessada a causa suspensiva do presente feito, razão pela qual determino 

que INTIME-SE a parte autora para requer o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

TRANSLADE-SE cópia da sentença proferida nos autos de código 169903 

para este feito.

Ademais, por não mais persistir os motivos para que permaneçam 

apensados, a fim de facilitar o manuseio e cumprimento dos atos 

processuais, DETERMINO que desapensem-se os presentes autos dos 

demais.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 8 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228444 Nr: 1001-82.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Cerqueira da Costa, Edimilson Correia 

Ramos, Ricardo Lucena da Silva, Graciana Borges Virtuoso, Rosa Maria 

dos Santos Gasparine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) Houve perda salarial 

devido à conversão de cruzeiros para URV? b) Ocorreu eventual 

defasagem ou ganho que equilibrasse a perda?Dessa feita, DETERMINO a 

realização de prova pericial, de modo que NOMEIO a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, devidamente cadastrada no sito do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito contábil habilitado com 

inscrição no órgão competente, bem como proposta de honorários, às 

expensas das partes, que deverão depositar 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final 

quando da entrega do laudo (art. 465, §4º do CPC).Após, INTIMEM-SE as 

partes acerca da referida nomeação, quando poderão, no prazo de 15 
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(quinze) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados, nos termos do art. 465, §1º e 

seguintes do CPC.Empós, apresentada a proposta de honorários, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 465, §3º do CPC.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem nos autos (art. 477, §1º, 

CPC).De cumprido e certificado, CONCLUSOS.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2728 Nr: 721-10.1998.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente para que pugne o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme r. decisão de fls. 97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 163484 Nr: 2884-69.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando José Marquioreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI - Coop. Agr. dos Prod. de Cana 

de Mir. D´Oeste, Agropecuária Novo Milênio Ltda, Cooperativa Agricola de 

Produtores de Cana de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamar Dervalhe - OAB:2142-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Diego Jesus Aparecido Ribeiro - OAB:10631

 (...)Portanto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado para o fim de reconhecer que o crédito objeto da 

presente execução encontra-se prescrito (67/77). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 177 

do CC/16 c.c art. 487, II, do CPC/15.CONDENO o excepto/exequente ao 

pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 

85, §2º do CPC/15.DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os 

bens dos executados.PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da 

CNGC/MT.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas 

as anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 03 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237779 Nr: 1663-12.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edilaine dos Santos Borquilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaldo Pereira de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 (...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, reconhecendo e dissolvendo a união estável havida 

entre as partes no período compreendido entre 2007 a 2016, bem como a 

dissolução entre MARIA EDILAINE DOS SANTOS BORQUILHA e ZENALDO 

PEREIRA MACEDO, nos termos do art. 1.723, do CC/02, extinguindo o feito 

com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC/15.DECLARO, ainda, a partilha "pro rata" (50% para cada uma das 

partes) dos bens acima partilhados, nos termos dos artigos 1.725 c/c 

1.660, inc. I, ambos do CC/02, conforme descriminado alhures.CUSTAS e 

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS sendo que este FIXO em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15, pela 

parte requerida, e 10% (dez por cento) pela requerente. PUBLIQUE-SE, 

ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 173806 Nr: 4629-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B. da Silva Country-ME, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Assim sendo, considerando-se que os embargos por negativa geral não 

tem força jurídica para desconstituir o crédito materializado pelas CDA’s, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos nos embargos e CONDENO a 

embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC.Transitada em julgado, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259689 Nr: 1694-61.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paracatu Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Paracatu Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cunha - OAB:14.008, 

Emerson Pinheiro Leite - OAB:19.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

59/103, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 10 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214464 Nr: 2814-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimado o advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal, acerca da certidão de fls. 84, do oficial de 

justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 10 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 258861 Nr: 1334-29.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

54/101, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 10 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251727 Nr: 3954-48.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raíssa Braga Rondin - OAB:RO / 

8.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

58/60, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 10 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258035 Nr: 942-89.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelão Supermercado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o embargado foi intimado do r. despacho de fls. 35, 

deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 10 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244872 Nr: 478-02.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Schiavo da Silva Benites, Aguinaldo de Souza 

Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

pretensão formulada por LUCIANA SCHIAVO DA SILVA BENITES E 

AGUINALDO DE SOUZA BENITES.CONDENO os requerentes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC, uma vez que a concessão da gratuidade da justiça não 

o exime do ônus advindo da sucumbência (art. 98, §2º, CPC), todavia, 

suspendo a exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência financeira, 

cabendo a parte adversa demonstrar a cessação da situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos 

termos do §3º do art. 98, CPC.Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE.Mirassol 

D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001546-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (ADVOGADO(A))

O. D. M. R. (AUTOR(A))

E. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001546-33.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Malgrado a autora tenha se declarado 

hipossuficiente, anexou aos autos uma vultosa quantidade de patrimônio 

que pretende partilhar com a dissolução da união estável, dos quais se 

declara ser proprietária/titular dos seguintes bens: a) Empresa de 

Laticínios - PEDRO JANUÁRIO BEZERRA – ME - QUEIJO MUSSARELA 

GLÓRIA – Comércio Varejista de Laticínios e Frios, CNPJ nº 

11.691.152/0001-02; b) Uma caminhonete Toyota Hilux CD4X4 STD - ano 

2012/2013 - cor branca, placas OBH – 1900; c) Um caminhão marca Ford 

F4000 Turbo 4.3 T– ano 1998/1998 - cor vermelha, placas AHX-5941; d) 

Um caminhão marca VW/7.110 S (Nacional) – ano 1992/1992 - cor 

vermelha, placas CPF – 1523; e) Uma motoneta Honda/Biz/125 ES - ano 

2014/2015 - cor prata, placa QBR-5628; f) Um imóvel urbano (casa), 

situado na cidade de Glória D’Oeste, inscrição cadastral nº 

001.003.0096.0185-1, localizada na Avenida dos Imigrantes, nº 1839, 

centro, Glória D’Oeste – MT; g) saldo em conta bancária de nº0071026-1, 

Agência 1455, Banco Bradesco no valor de R$ 33.253,74 (trinta e três mil, 

duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos); h) saldo 

em conta bancária nº 04606-2, Agência 0804, Cooperativa de Crédito 

Sicredi, em nome da pessoa jurídica Pedro Januário Bezerra – ME, no 

importe de R$ 103.386,20 (cento e três mil trezentos e oitenta e seis reais 

e vinte centavos), conforme extrato bancário de 07/08/2018); de onde se 

infere que ela possui plenas condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família. Com efeito, a 

assistência judiciária gratuita é benefício de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, (Ap 

58624/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 14/11/2017), o que não se verifica na hipótese. Além 

disso, a parte autora está representada por patrono constituído, ao invés 

de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta Comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes. Nesse viés, considerando a interpretação 

sistemática do art. 5º, LXXIV da CF, infere-se que a simples declaração de 

que a parte não dispõe, ainda que momentaneamente, de recursos para 

efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de 

sua família só deve ser deferida pelo Magistrado quando nenhum outro 

fato comprometer a veracidade dessa afirmação, o que, conforme grafado 

em linhas anteriores, não é o caso dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita pleiteada no ID nº 15741031. Intime-se a 

requerente, na pessoa de seu advogado, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição e taxa judiciária, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito, atentando-se a 

Secretaria da Segunda Vara para a redação do artigo 456 da CNJG, in 

verbis: Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 509 de 824



secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e façam imediatamente conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001561-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Compulsando os autos, verifico que o sistema PJe acusa a inexistência de 

recolhimento das guias de pagamento das custas e taxas judiciárias. 

Desta feita, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, vinculando a guia de recolhimento aos autos, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001558-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARMINDA DA SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001558-47.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Citem-se as partes requeridas para que compareçam 

a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 08 de novembro 

de 2018, às 15h30min, devidamente acompanhados por seus advogados, 

a ser realizado neste Juízo. Intime-se a autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Não obtida a autocomposição, 

sairá as requeridas devidamente intimadas para a apresentarem 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do NCPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do NCPC. Defiro a inversão do ônus da prova, nos 

moldes do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Cumpra-se, 

com máxima URGÊNCIA. Mirassol D’ Oeste – MT Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME MOTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO MOTA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONES MOTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

NILVA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000360-72.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Trata-se de julgamento conforme o estado do 

processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado da lide) do Código de Processo Civil. Assim, nos 

termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao saneamento do feito 

e análise das provas a serem produzidas. Tendo em vista que as 

preliminares arguidas pelo requerido consistente na contradição no laudo 

pericial e a culpa exclusiva do condutor da motocicleta, confundem-se 

como o mérito da causa, deixo de analisá-las neste quadrante processual, 

devendo serem apreciadas no ato sentencial. As partes são legitimas e 

estão bem representadas em Juízo. Inexistindo qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, bem como as partes são legitimas e estão bem 

representadas em juízo, declaro o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido: a) a comprovação do nexo causal do dano decorrente de 

acidente de trânsito; b) a culpa do réu no evento; c) a ocorrência de fato 

exclusivo da vítima, de fato de terceiro ou caso fortuito; d) o prejuízo 

material; e) os lucros cessantes; e, f) o abalo moral. Em razão da 

necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de prova 

documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento para a data mais próxima possível, qual seja, dia 29 

de novembro de 2018, às 13h30min, oportunidade em que, antes de aberta 

a instrução, as partes poderão chegar a um acordo. Determino o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo Civil. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus 

advogados. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

PASCOAL MARTINS SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL (ADVOGADO(A))

TRP VEICULOS SEMINOVOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000443-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: PASCOAL MARTINS SANCHES REQUERIDO: JBS S/A, TRP 

VEICULOS SEMINOVOS Diante do teor da certidão de ID 15704501, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 03/12/2018, às 13h30. A 

requerida JBS S/A alegou em preliminar de contestação que a também 

requerida TRP Transportes seria apenas o nome fantasia de uma de suas 

divisões internas, sem contudo, anexar elementos de informação que 

subsidiem o alegado, sendo assim, hei por bem manter a TRP Transportes 

no polo passivo da lide, ao menos por ora, enquanto não for muito bem 

esclarecida essa questão pertinente à legitimação passiva ad causam 

desta última. Por fim, no que tange à ausência de interesse da empresa 

JBS S/A na realização de audiência de conciliação, informa-se que que o 

desinteresse deve ser manifestado por ambas as partes, conforme 

redação do art. 334, §4º, inciso I do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239432 Nr: 2480-76.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Catarina Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 168, cujo 

teor transcrevo:" Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238384 Nr: 1966-26.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Spinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 275, cujo teor 

transcrevo:”Conforme verifica-se às fls. 267/269, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado na petição inicial.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Ademais, intime-se o requerente para informar aos autos conta bancária 

para proceder com a liberação dos valores depositados judicialmente.

Com a juntada, expeça-se alvará de liberação dos valores vinculados às 

fls. 268-vº/269, em favor da exequente.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250435 Nr: 3229-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 99/103, 

cujo dispositivo transcrevo:”Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento a 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário.Para a data de início do benefício fixo a data da 

cessação do benefício requerido administrativamente, qual seja, 15 de 

março de 2018 (fl. 80), sendo ele devido a partir do protocolo do laudo 

médico pericial (fls. 86/87) ou até que nova perícia médica seja realizada 

em sede administrativa, sob regular processo administrativo ou judicial, 

considere a parte autora irrecuperável ou habilitada para o desempenho 

de nova atividade que lhe garanta subsistência.

Confirmo integralmente os efeitos da tutela concedida às fls. 47/49.Por 

força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Suzelaine Maria de Lima Mello; II 

- benefício previdenciário de auxílio-doença; III - valor do 

salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV – 15 de março de 

2018; V - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); VI – 

15 de março de 2018.Quanto às prestações vencidas, será devida 

correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo 

ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte 

autora, se já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais 

na forma da Lei Estadual nº. 7.603/01.

Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255326 Nr: 5734-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel da Costa Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 90/93, cujo 

dispositivo transcrevo:”Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente. Para o início do benefício fixo a data 

do requerimento administrativo, qual seja, 01 de novembro de 2017 (cf. fl. 

29).Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Miguel da Costa 

Cavalcante; II - benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - 

valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV – 01 de 

novembro de 2017; V - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado 

pelo INSS); VI – 01 de novembro de 2017.Quanto às prestações vencidas, 

será devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas 

(calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais 

na forma da Lei Estadual 7.603/01.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255573 Nr: 5834-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 111/114, 

cujo dispositivo transcrevo:”Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente.

 Para o início do benefício fixo a data da cessação do benefício de auxílio 

doença, qual seja, 15 de setembro de 2017, conforme fl. 22.

Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Leandro Pereira da Silva; II - 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - valor do 

salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV – 15 de setembro 

de 2017; V - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); 

VI – 15 de setembro de 2017.

Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária incidente 

sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E).

Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as verbas 

atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um por 

cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula n.º111/STJ).

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais na forma da 

Lei Estadual 7.603/01.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de 

acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254674 Nr: 5471-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Luiz Tertuliano Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 95/98, cujo 

dispositivo transcrevo:”Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente. Para o início do benefício fixo a data 

do requerimento administrativo, qual seja, 28 de julho de 2017 (cf. fl. 39).

Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Gustavo Luiz Tertuliano Peres; 

II - benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - valor do 

salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV – 28 de julho de 

2017; V - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); VI – 

28 de julho de 2018.Quanto às prestações vencidas, será devida 

correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais 

na forma da Lei Estadual 7.603/01.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115516 Nr: 2454-88.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleire do Nascimento Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 215/219, 

cujo dispositivo transcrevo:”Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 

idade rural à autora, no valor de um salário mínimo vigente, bem como 

décimo terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

ajuizamento da ação, qual seja, 25 de outubro de 2010.Por força do artigo 

1.288 da CNGJ declaro: I – Cleire do Nascimento Batista; II - benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural; III - no valor de um salário 

mínimo vigente; IV – 25 de outubro de 2010; V - no valor de um salário 

mínimo vigente; VI – 25 de outubro de 2010.Quanto às prestações 

vencidas, será devida correção monetária incidente sobre as verbas 

atrasadas (calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á 

como índice o IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios 

incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados 

na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 

11960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por 

cento).Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá – MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora.Condeno ainda o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º 

111 do STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 124427 Nr: 463-43.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Nilda dos Santos Masson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 175, cujo 

teor transcrevo:”Conforme se infere à fl. 165/166, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001.

No mais, tendo em vista que o montante informado às fls. 173/174 trata-se 

de valores residuais referentes aos depósitos anteriormente realizados 

nos autos, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

informada, na forma da Resolução nº 11/2014/TP.

 Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235526 Nr: 489-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 118, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

José da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados.

 O exequente visa à satisfação do débito referente às verbas pretéritas e 

honorários advocatícios, cujo valor é de R$38.669,22 (trinta e oito mil 

reais, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).

 Intimada, a Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 117-v° 

concordando com os cálculos apresentados pelo exequente.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o 

cálculo apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fls. 114/115, extinguindo o feito com resolução 

do mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Oportunamente, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da 

parte autora uma vez que o causídico constituído nos autos possui 

poderes para receber e dar quitação, consoante se infere às fls. 13 e 80.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192078 Nr: 2977-95.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neuza Maria de Freitas de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 118, cujo 

teor transcrevo:”Trata-se de Cumprimento de Sentença propostos por 

Neuza Maria de Freitas Brito em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos devidamente qualificados, visando à satisfação do débito 

reclamado.

 A Autarquia Federal apresentou manifestação à fl. 117-vº concordando 

com os cálculos apresentados pelo exequente.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso sub examine se mostra cabível o julgamento antecipado da lide, 

conhecendo o Magistrado diretamente do pedido, nos termos do art. 355 

do NCPC, tendo em vista que toda a prova necessária ao julgamento da 

lide já se encontra nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia Federal concordou com o 

cálculo apresentado pelo exequente, motivo pelo qual necessário se faz a 

homologação do memorial de débito.

 À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados à fl. 112/113, extinguindo o feito com resolução do 

mérito.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia depositada 

nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP, em nome da parte 

autora Neuza Maria de Freitas Brito, uma vez que não fora juntado aos 

autos procuração.

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120591 Nr: 3480-24.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bivinello, Espolio de Elzira Marli 

Bivinello, Jesuíno Bivinello, Marina de Almeida Bivinello, Espolio de Antonio 

Luiz Bivinello, Jacira Bivinello Barbosa, João Batista Bivinello, Ademir Luiz 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo, Aksel 

Peter Hansen Junior, Hélio José Garcia Mendes, Remegildo Pigari, José 

Alexandre de Morais Neto, Aparecida da Costa Pigari, Banco do Brasil 

S/A, Mauro Pigari, José Pigari, Ana Lúcia Garcia de Queiróz Pigari, 

Gelcineia Pazini Pigari, Roberto Arruda Zárate Lopes, Ana da Silva Zárate 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Domingues Brito - 

OAB:25.825 / PR, RICARDO DOMINGUES DE BRITO - OAB:25825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

OLIVEIRA MENDES - OAB:305124, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12-208-A

 Intimar os advogados das partes de que foi designado para o dia 

12/02/2019 as 14:45 horas para a inquirição da testemunha Maria 

Aparecida Bivinello nos autos de CP 3089-85.2018.8.26.0362 em tramite 

na 1ª vara civel de Mogi Guaçu-SP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-52.2012.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

MILTON PEREIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO BATISTA CORREIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010164-52.2012.8.11.0011. REQUERENTE: MILTON PEREIRA 

MERQUIADES REQUERIDO: PEDRO BATISTA CORREIA Vistos em 

correição. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição de id nº 15809377 em todos os seus 

termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Desconstituo as penhoras e 

restrições efetivadas nos veículos de propriedade do executado. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001360-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIMARA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

GISELDA MARIANO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por 

GEDIMARA MARIA DA SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA e 

JAMES MATTHEW MERRILL, requerendo a determinação da liquidação de 

sentença por procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Os meios de liquidação 

de sentença são divididos em duas possibilidades, quais sejam, por 

arbitramento e por artigos (ou procedimento comum), ambos previsto no 

Código de Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de 

sentença por procedimento comum, o CPC traz em seu artigo 509, II, e art. 

511, que tal será aplicado quando houver necessidade de apuração do 

quantum debeatur, carecendo assim de nova produção de provas para 

provar fato novo. Vejamos: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 511. Na 

liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do 

requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto 

no Livro I da Parte Especial deste Código.” Já no tocante ao procedimento 

de liquidação por arbitramento, o mesmo se encontra insculpido no art. 

509, I, e art. 510, podendo ser necessária apenas eventual perícia 

contábil, com o fito de aferir a quantia correta com base na sentença 

proferida, não havendo que se falar em comprovação de fato novo, 

consoante é realizado no procedimento por artigos. Senão vejamos: “Art. 

509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I 

- por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...) Art. 

510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.” No presente caso, a 

toda evidência, na ação civil pública ajuizada no Estado do Acre, restou 

declarada "(...) a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda, 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira", determinando o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Com 

isso, para que a autora possa obter a satisfação de seu direito, deverá 

fazer prova da existência de relação jurídica com a requerida, cujo indício 

pode ser constatado pelos documentos de ID 15143023, que, a meu sentir, 

são suficientes para embasar o ajuizamento da presente liquidação. 

Justamente por envolver fato novo, consistente na realização de prova 

apta a determinar o valor da condenação, é legítimo o ajuizamento da 

presente liquidação por artigos, na qual será garantido às partes o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, é o 

posicionamento do STJ: A sentença de procedência na ação coletiva 

tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais 

homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, 

assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do 

quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito 

(art. 97, CDC). Pelo exposto, RECEBO o pedido inicial para instauração do 

procedimento de liquidação por procedimento comum, nos termos do artigo 

509, II, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para 

querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, CPC. Após o decurso do prazo, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestar-se, em igual prazo. Em seguida, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol D`Oeste/MT, 08 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000888-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SALVIONI ARAGON (EXEQUENTE)

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. A despeito do pleito vertido pela demandada em id nº 12752537, tal 

não deverá prosperar. Explico. A questão em apreço é de simples 

solução. Compulsando detidamente os autos, verifico que realmente o 

prosseguimento do presente feito deve subsistir, ante a inocorrência de 

novação decorrente da homologação do plano recuperacional Como bem 

preceituado pelo art. 49 da Lei n. 11.101/05, todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação 

judicial. In casu, a demanda indenizatória ajuizada pela exequente em 

desfavor do executado constituiu crédito por decisão condenatória judicial 

com trânsito em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial 

da empresa reclamada, o qual se deu na data de 20/06/2016 e 
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homologado na data de 08/01/2018. Desta forma, o crédito executado não 

está sujeito ao plano de recuperação judicial, uma vez que o trânsito em 

julgado do r. acórdão constitutivo do título executivo ocorreu após o 

pedido de recuperação. Além do mais, por se tratar de crédito 

extraconcursal (após a data de 20/06/2016), é descabido o entendimento 

de que o valor devido seja atualizado tão somente até a data do pedido de 

recuperação, visto que o referido crédito não se submete ao juízo 

universal. Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial: “TJ-RS - 

Agravo de Instrumento AI 70076055383 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data 

de publicação: 07/06/2018 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 

CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓSO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N.º 11.101/05. 1. No caso em 

exame, importa destacar que para a solução da controvérsia, há que se 

aferir a data de constituição daquele e a data de ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial da agravada, em atendimento ao disposto no artigo 

49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2. Considerando que a data em que foi 

constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o 

pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele 

aos efeitos deste instituto. Negado provimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076055383, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

30/05/2018).” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - 

CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. O crédito executado foi 

constituído após o pedido e o deferimento da recuperação judicial da 

apelante, não se sujeitando aos seus efeitos, nos termos do Art. 49 da Lei 

nº 11.101/2005." (Apelação Cível 1.0283.12.000024-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

17/01/2013, publicação da súmula em 25/01/2013).” (negritos acrescidos) 

Portanto, INDEFIRO o pedido de extinção/suspensão da execução diante 

da inexistência de novação do crédito devido à exequente, oportunidade 

em que considerando que a impugnação versa sobre excesso ou não da 

execução, DETERMINO o cumprimento da decisão de id nº 12407476. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMAR PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFE FERNANDES LIU (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-19.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR IZIDORO (EXEQUENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13240055, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando que a obrigação de fazer imposta ao demandado já 

fora devidamente cumprida, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

considerada findada a execução. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000862-11.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CARLOS CESAR TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Verifico que a parte 
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reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na 

solenidade de conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 

15842842. A presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as 

partes apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso 

de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. A despeito do petitório vertido em id nº 13935595, denota-se pela 

certidão confeccionada em id nº 14233085 que a testemunha não fora 

inquirida tendo em vista que não fora localizada para ser efetivada sua 

intimação para o ato deprecado, conforme se colhe em id nº 13732976. 

Dessa feita, INTIME-SE a requerente para que indique endereço atualizado 

da testemunha Edvaldo Leonel Caetano, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão temporal[1] da prova pugnada, nos termos do art. 507, 

do CPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] A 

preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade 

processual. (...) Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa 

d e  p r a t i c a r  u m  a t o  n o  t e m p o  d e v i d o . 

(https://portalied.jusbrasil.com.br/artigos/393224884/preclusao)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRO DIANA MACIEL (ADVOGADO(A))

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. A despeito de a autora ter pugnado desde já pela realização de 

busca de valores junto ao sistema Bacenjud nas contas do requerido, 

denota-se que as partes transigiram, não havendo qualquer pedido no 

sentido de cumprimento de sentença pelo descumprimento do acordo, não 

sendo cabível de imediato a efetivação de medida constritiva. Assim, 

DETERMINO a intimação da autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000427-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente GILSON CARLOS FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-67.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o aporte aos autos do cálculo atualizado feito pelo 

DAP em id nº 14439625, DETERMINO a derradeira intimação do executado 

para quitar o débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

bloqueio. Certificando o transcurso do prazo, volvam-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010111-37.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELIEBI DOMINGUES CARDOSO BUENO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15019783, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA POSSAVATIS (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista o informado pela requerente em id nº 15001771, 

com o olhar volvido ao princípio da não surpresa[1], nos termos do art. 10, 

do CPC, DETERMINO a intimação da requerida para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-33.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA GANDOLFFI (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de desarquivamento de id nº 14851034, conforme 

pugnado. INTIME-SE a autora acerca do pleito da demandada, para pugnar 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Caso a autora informe que a 

obrigação já fora cumprida, RETORNEM os autos ao arquivo. Se negativo, 

VOLVA-ME CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011062-02.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO COMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

ROBERTA ARAUJO DIAS (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14750267, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

JESSICA MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-12.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO (ADVOGADO(A))

JAMILSON APARECIDO TIBALDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14356204, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010426-02.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO (ADVOGADO(A))

JURACI DOMINGOS TIBALDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14356136, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001351-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO (ADVOGADO(A))

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILVO PEDRO LUIZ - ME (RÉU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de Fevereiro de 2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI (ADVOGADO(A))

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista que a requerente em petição de id nº 14054269 

informa o cumprimento integral do acordo pela executada, remetam-se os 

autos AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001562-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTB - PUBLICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXCIPIENTE)

DEBORAH GUIMARAES (EXCIPIENTE)

 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos, consoante previsão do 

art. 1.062 do CPC. DETERMINO a suspensão dos autos nº 

8010017-55.2014.8.11.0011, o que faço com fulcro no artigo 134, §2º do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte contrária para, no prazo 

de 15 (quinze dias), se manifestar e requerer a produção das provas 

cabíveis, nos termos do art. 135 do NCPC. Após, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze), se manifestar no que entender de direito. 

Independentemente de manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-15.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LUCIENE MARIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL / SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação da parte requerida para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. 

Decisão de Id. 15782182, ante ausência de valores vinculados aos autos, 

conforme certificado no Id. 15866311. Mirassol D’Oeste, 10 de outubro de 

2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000143-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANTA VITORIA - AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de id nº 15016175, DETERMINO 

seja dada baixa na distribuição do presente feito, considerando que seu 

objeto já está sendo cumprido em autos físicos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NILDA DOS SANTOS MASSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15768190, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010277-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIANA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

SERGIO GARCIA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15087149, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-43.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO ROSA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o pagamento da multa diária pela demandada em id 

nº 15385696, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância e 

consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-06.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário pela demandada em id nº 

14944829, em consonância com a reforma em sede recursal constante em 

id nº 14738568, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância e 

consequente quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15275749, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 
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sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-10.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15302954, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALTEIR DA SILVA CUSTODIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (EXECUTADO)

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

total da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14469775, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento do valor remanescente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010570-34.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que tempestivos. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010639-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, deixo de acolher o pedido vertido em id nº 11285095, 

conquanto o valor apurado para expedição da RPV já tenha sido realizado 

pelo DAP, sendo desnecessário novo envio para atualização. 

Considerando o petitório de id nº 15474943, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-28.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA MONASKI (EXEQUENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 520 de 824



 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14949288, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-84.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BORGES (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 15560490, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001480-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente DEBORA ALESSANDRA FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o teor da certidão de Id. 15003205 

em que a parte autora informou não deter condições de pagar as custas e 

despesas processuais fixadas na sentença. Pois bem. A Constituição 

Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará assistência 

judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Do disposto normativo constitucional acima citado, aufere-se 

que a gratuidade será concedida apenas àqueles que trouxerem provas 

fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. Pelo que dos autos 

consta, a requerente se limitou a alegar a hipossuficiência ao argumento 

de que se encontra sem renda, tendo que cuidar de uma filha menor de 

idade e do seu pai acamado, todavia, verifico que o conjunto probatório 

acostado aos autos é insuficiente para o seu deferimento. O art. 99, §3º, 

do CPC é claro ao dispor que a alegação de hipossuficiência possui 

apenas presunção de veracidade, devendo ser acompanhada de provas 

suficientes para demonstração da impossibilidade financeira de arcar com 

as custas processuais, conforme entendimento unânime no Superior 

Tribunal de Justiça. A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode 

entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que 

ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício (Código de Processo Civilcomentado e 

legislação extravagante, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em 

julgamento de caso análogo, Agravo de Instrumento nº 7.304.231-4, o 

ilustre Desembargador Campos Mello, do TJSP, entendeu que: "É verdade 

que incide, em princípio, a presunção de pobreza de quem a afirma para 

obter os benefícios da gratuidade, consoante o disposto no art. 4º, caput, 

da Lei 1.060/50. No entanto, isso não significa que não possa o 

magistrado entender necessária a comprovação da insuficiência de 

recursos de quem pleiteia o RESUMO INTEIRO TEOR EMENTA PARA 

CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a esperar que a parte contrária 

formule impugnação ao pedido de assistência judiciária, se, diante do que 

consta dos autos, vislumbra indícios de que a real situação financeira do 

requerente não se coaduna com o conteúdo da declaração de pobreza. 

Pode, diante disso e em defesa do interesse público, determinar a 

apresentação de documentação suplementar que entender necessária ao 

seu convencimento. Pode, em resumo, determinar a produção de provas a 

respeito. É o que tem sido decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. 

Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e 

Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo da boa doutrina (Nelson Nery 

Júnior e Rosa e Maria de Andrade Nery,"Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed. RT, 

3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 1.060/50)". Compartilhando deste 

entendimento, colaciono recentes julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS 

DOCUMENTOS. ULTIMAS DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. 

AFERIÇÃO DA REAL POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1- A presunção relativa de hipossuficiência pode 

ser afastada mediante verificação, pelo magistrado, da possibilidade 

econômica do agravante em arcar com as custas do processo. Inexiste, 

portanto, qualquer ofensa à legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 
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6º da Lei n. 1.060/50 permitem ao magistrado indeferir os benefícios 

inerentes à assistência judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". 

Permite, em consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a 

prova dos autos, perquira acerca da real condição econômica do 

demandante. Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o 

juízo discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15803730, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Ademais, considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento total da condenação, e, ante o teor 

do petitório de id nº 15803735, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011383-71.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

HALLISON BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

ISRAEL MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14988627, de modo que SUSPENDO 

derradeiramente o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Com o 

transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in 

albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. A Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê que: "O Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Do disposto normativo constitucional acima 

citado, aufere-se que a gratuidade será concedida apenas àqueles que 

trouxerem provas fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. Pelo 

que dos autos consta, a requerente se limitou a alegar a hipossuficiência 

ao argumento de que se encontra sem renda, tendo que cuidar de uma 

filha menor de idade e do seu pai acamado, todavia, verifico que o 

conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para o seu 

deferimento. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a alegação de 

hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, devendo ser 

acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-55.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (EXEQUENTE)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTB - PUBLICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista o informado em petição de id nº 13442228, 

A G U A R D E - S E  o  j u l g a m e n t o  d o  i n c i d e n t e  s o b  n º 

1001562-84.2018.8.11.0011. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo 
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o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

VAGNER DE MORAES MELQUIADES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o certificado em id nº 15060497, INTIME-SE a autora 

para manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-48.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

MAYKELAINE LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO (ADVOGADO(A))

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 15650621, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

DIONES ALEX ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Os autos vieram conclusos diante da petição da autora para que 

seja isenta do pagamento das custas processuais, a qual fora condenada 

por ter quedando-se ausente à solenidade aprazada. Pois bem. A 

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Do disposto normativo constitucional acima citado, 

aufere-se que a gratuidade será concedida apenas àqueles que 

trouxerem provas fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. Pelo 

que dos autos consta, a requerente se limitou a alegar a hipossuficiência 

ao argumento de que se encontra sem renda, tendo que cuidar de uma 

filha menor de idade e do seu pai acamado, todavia, verifico que o 

conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para o seu 

deferimento. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a alegação de 

hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, devendo ser 

acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 
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hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 15675931, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos diante da petição da autora para que 

seja isenta do pagamento das custas processuais, a qual fora condenada 

por ter quedando-se ausente à solenidade aprazada. Pois bem. A 

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Do disposto normativo constitucional acima citado, 

aufere-se que a gratuidade será concedida apenas àqueles que 

trouxerem provas fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. Pelo 

que dos autos consta, a requerente se limitou a alegar a hipossuficiência 

ao argumento de que se encontra sem renda, tendo que cuidar de uma 

filha menor de idade e do seu pai acamado, todavia, verifico que o 

conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para o seu 

deferimento. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a alegação de 

hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, devendo ser 

acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 
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Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 15675935, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-97.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN (ADVOGADO(A))

 

Vistos. INDEFIRO o pleito de intimação da empresa PCG COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, requerido pela exequente em id nº 

13403012, por não ser parte no processo, em que pese a alegação de 

sucessão processual. Saliento que se o requerente tiver interesse em 

incluí-la como responsável pelo débito, deverá proceder pela via 

adequada, comprovando suas alegações. Ademais, INTIME-SE a parte 

exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000036-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES N DE ARAUJO (EXEQUENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES (ADVOGADO(A))

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (EXECUTADO)

 

Vistos. Tendo em vista o teor da petição vertida em id nº 12196878, com o 

olhar volvido ao princípio da não surpresa[1], nos termos do art. 10, do 

CPC, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-51.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. VIANA DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AMANCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JORGE LIMA (ADVOGADO(A))

LUIS ROBERTO VASCONCELLOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 15791500, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando dos meios cabíveis 

diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, comprovando 

nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Tendo em vista o teor da petição vertida em id nº 15506522, com o 

olhar volvido ao princípio da não surpresa[1], nos termos do art. 10, do 

CPC, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010092-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (EXEQUENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELAMY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

YASMIM DUARTE SODRE (EXECUTADO)

ALEXANDRE GONCALVES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. Na toada da manifestação da requerente em id nº 13203997, tendo 

em vista que a decisão de id nº 11264801 externa o entendimento dessa 

magistrada, TORNO sem efeito a decisão de id nº 12865590, para 

determinar que se efetive o decidido em id nº 11264801. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000447-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEYDSON PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15806020, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010406-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID (ADVOGADO(A))

ANA ELOIZA CARDOZO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que o feito sob número 1000386-70.2018.8.11.0011 

fora indeferido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, 

DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos meios 

cabíveis diligencie de modo a localizar bens passíveis de penhora, 

comprovando nos autos documentalmente, ou requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15738304, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NERES DE JESUS (REQUERENTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000074-94.2018.8.11.0011. REQUERENTE: REGINA NERES DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que 

alega omissão constante na sentença de ID 14913626 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 
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de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000265-42.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDUARDO APARECIDO 

LEONARDI SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em 

correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão constante na sentença 

de ID 15034624 quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para 

tanto que nenhum dano moral é presumido. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

VALDEIR RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000257-65.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VALDEIR RODRIGUES 

CAETANO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão constante na sentença 

de ID 15003071 quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para 

tanto que nenhum dano moral é presumido. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000430-26.2017.8.11.0011. REQUERENTE: GILENO PEREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão 

constante na sentença de ID 14968758 quanto ao dano alegado pelo 

autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é presumido. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 
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pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DO CARMO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000162-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SANDRA ROSA DO CARMO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão 

constante na sentença de ID 14898316 quanto ao dano alegado pelo 

autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é presumido. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000171-94.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA CECILIA DOS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 14901255 quanto 

ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano 

moral é presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, 

a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos 

embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, 

contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie 

recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza 

jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in 

Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos diante da petição da autora para que 

seja isenta do pagamento das custas processuais, a qual fora condenada 

por ter quedando-se ausente à solenidade aprazada. Pois bem. A 

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Do disposto normativo constitucional acima citado, 

aufere-se que a gratuidade será concedida apenas àqueles que 

trouxerem provas fartas a comprovar a hipossuficiência financeira. Pelo 

que dos autos consta, a requerente se limitou a alegar a hipossuficiência 

ao argumento de que se encontra sem renda, tendo que cuidar de uma 

filha menor de idade e do seu pai acamado, todavia, verifico que o 

conjunto probatório acostado aos autos é insuficiente para o seu 

deferimento. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a alegação de 

hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, devendo ser 

acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 
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suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

ELIEL SIMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000402-24.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIEL SIMAO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão 

constante na sentença de ID 15080186 quanto ao dano alegado pelo 

autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é presumido. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 530 de 824



verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000272-34.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELIANO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que 

alega omissão constante na sentença de ID 15031928 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUCEMIR LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000065-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCEMIR LEANDRO DA SILVA 

Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão constante na sentença 

de ID 15320353 quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para 

tanto que nenhum dano moral é presumido. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000032-45.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADEJUNIO LONGATE FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão 

constante na sentença de ID 15411245 quanto ao dano alegado pelo 

autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é presumido. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 
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matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000129-45.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RENATO HENRIQUE MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 15388686, 

argumentando para tanto que esta magistrada deixou de analisar as telas 

apresentadas como provas e as faturas que comprovam o conhecimento 

do débito. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000031-60.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADEJUNIO LONGATE FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão 

constante na sentença de ID 15411246 quanto ao dano alegado pelo 

autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é presumido. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, cumpra-se a decisão 

anteriormente proferida. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EVERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000207-39.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EVERSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que 

alega omissão constante na sentença de ID 14977519 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 532 de 824



declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

VICENTE DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SULLYWAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos diante do pedido da exequente para 

efetivação de penhora do salário do executado. Pois bem. Nos termos do 

art. 833, IV do CPC/15, antigo art. 649, IV do CPC/73, são impenhoráveis 

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Com 

o olhar volvido ao dispositivo legal encimado, vislumbra-se a 

impossibilidade de efetivação de penhora de salário, conquanto esteja 

enquadrado no rol estabelecido acima como bens impenhoráveis. Não 

obstante, com o passar do tempo o STJ vem entendendo que tal 

impenhorabilidade poderá ser relativizada nos casos de execução de 

verbas que detenham caráter alimentar, excepcionando-se a vedação 

disposta no art. 833, IV, do CPC. In verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. 

EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta 

Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter 

absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre 

outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado 

pelo § 2º do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2º, do CPC de 

2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações 

alimentícias" (AgInt no AREsp 1.107.619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1209653/SP, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 28/08/2018)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 

DO CPC/1973. DEMONSTRAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DO PONTO EM 

QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CAIU EM VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 

OFENSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. INATACADO. 

SÚMULA 283/STF. VENCIMENTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 

IMPENHORABILIDADE. CARÁTER RELATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM 

COMPARAÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA-SALÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE 

REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 

RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do 

recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC, a teor da Súmula 

284 do STF, quando não demonstrado, clara e objetivamente, qual o ponto 

omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido 

sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. Não há falar em 

negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação 

deficiente, se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão 

solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende 

cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A 

ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial 

impede o conhecimento do apelo nobre (Súmula 211/STJ). 4. Não há 

impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a 

indicação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, haja vista que o julgado 

pode estar devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a 

causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente, pois, como 

consabido, não está o julgador a tal obrigado. Precedentes. 5. A ausência 

de impugnação, na petição de recurso especial, de tema essencial e 

autônomo do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do mérito 

recursal, ante o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 

fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. A natureza 

alimentar dos vencimentos e sua impenhorabilidade pode sofrer mitigação 

diante das circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar que o devedor 

contumaz siga frustrando o credor. 7. Divergência jurisprudencial não 

demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. 

acórdão estadual e os paradigmas. 8. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido de ser inviável a penhora de vencimentos, nos 

termos do art. 649, IV, do CPC/1973, ressalvada a hipótese de penhora de 

verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a 

honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar. 

Precedentes. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 676.781/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)” “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A 

NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2º, DO CPC/1973. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da 

impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º 
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do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de 

prestações alimentícias" (REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários 

advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, 

sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu 

pagamento. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no REsp 1733837/RS, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)” Analisando o 

objeto da presente execução, verifico que a verba ora executada não tem 

característica de verba alimentar, não sendo aplicável ao caso a exceção 

acima explanada. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do 

executado. Dessa feita, DETERMINO a intimação do exequente para que 

se utilizando dos meios cabíveis diligencie de modo a localizar bens 

passíveis de penhora, comprovando nos autos documentalmente, ou 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 10de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ENDRE BIRIBILI (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000019-46.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CARLOS ENDRE BIRIBILI 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Verifico que a 

parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na 

solenidade de conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 

15875998. A presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as 

partes apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso 

de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-78.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 15709301), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263175 Nr: 3213-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 263175

Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

25/10/2018, às 9h.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260557 Nr: 2056-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Alexandre Francisco 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado dotuor NILSON TOMAZ DA 

SILVA JUNIOR para apresentar os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263175 Nr: 3213-71.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 263175

Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

25/10/2018, às 9h.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260557 Nr: 2056-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Alexandre Francisco 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 260557

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra TIAGO 

MIRANDA NUNES e ALEXANDRE FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA, 

por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a 

presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e 

principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou 

seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

Ademais, determino que seja oficiada à Delegacia de Polícia Civil para 

aportar aos autos Laudo Pericial de caracterização e eficiência de arma 

de fogo e de munição, já requisitado no ofício nº 970/2018/DP à fl.24, até a 

audiência de instrução e julgamento.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260557 Nr: 2056-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Alexandre Francisco 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 23 de agosto de 2018, às 17h00min.

Autos n°: 260557

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, os 

Defensores dsa partes rés e estes.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima João 

Velisvaldo Gaspar, Pm Campos e procedidos os interrogatórios dos réus. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 
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testemunha(s).

As partes desistem da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Revogo a nomeação de fls. 77 para nomear o advogado Dr. Nilson Tomaz 

da Silva Júnior como defensor do réu Thiago, sendo que seus honorários 

hão de ser arbitrados quando da prolação da sentença.

Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Oficie-se à autoridade policial para juntar, em 05 (cinco) dias, o laudo de 

eficiência da arma e munições apreendidas, em 05 (cinco) dias, por 

tratar-se de réu preso.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Nilson Tomaz da Silva Júnior

Advogado

Thiago Miranda Nunes

Parte ré

Alexandre Francisco Gonçalves da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260557 Nr: 2056-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Alexandre Francisco 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 09 de agosto de 2018, às 16h20min.

Autos n°: 260557

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré Thiago e o réu Alexandre.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o réu Tiago Miranda Nunes não foi intimado para a 

presente audiência, redesigno o ato para o dia 23/08/2018, às 17:00h.

Requisite-se o réu Alexandre e intime-se o réu Thiago.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Tendo em vista que há defesas colidentes entre os corréus, nomeio para 

o réu Thiago Miranda Nunes o Dr. Thiago Regis dos Santos, OAB/MT nº 

22.751, para patrocinar a defesa do autuado sendo que seus honorários 

hão de ser arbitrados quando da prolação da sentença.

Saem os presentes intimados.

Saliente-se que no ato da audiência vindoura, acaso a Defensoria não 

esteja presente, será nomeado outro advogado para o réu Alexandre.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Thiago Regis dos Santos

Advogado

Alexandre Francisco Gonçalves da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260557 Nr: 2056-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Nunes, Alexandre Francisco 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 260557

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

No mais, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/08/2018, às 16h20min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119835 Nr: 3557-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Margarida Elizabeta Heintze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3557-21.2018.811.0086 - Código n. 119835.

Vistos, etc.

Trata-se de comunicação da Requerente MARGARIDA ELIZABETA 

HEINTZE que a gestora da Primeira Vara recusa-se a desarquivar o 

processo n. 3192-06.2014.811.0086 (Código 80043) para processamento 

do pedido de cumprimento de sentença, protocolizado em 20.10.2016. 

Expõe que o processo foi arquivado indevidamente em 22.02.2017. 

Postula pelo desarquivamento dos autos para que tenha normal 

seguimento (fl. 2).

Comunique-se o Juízo da Primeira Vara, competente para os atos do 

processo.

Cientifique-se, após ARQUIVE-SE.

Nova Mutum/MT, 10 de outubro de 2018.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

Decisão

Processo n. 119252.811.0086 - Código n. 119252.

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Lavratura de Registro de Óbito Tardio formulado por 

JOSÉ LUIZ DA SILVA, Notário e Registrador do 2º Ofício desta Comarca, 

em face de FRANCISCO DAS CHAGAS BENVINDO RÊGO, falecido aos 

21/05/2018, cuja assento será declarado e assinado por FRANCISCA DAS 

CHAGAS BENVINDO DO RÊGO.

O petitório apresentou-se instruído com cópia da Declaração de Óbito nº 

25577013-8, com declaração de retificação, bem como cópia dos 

documentos pessoais do de cujos, entre outros documentos (fls. 2-11).

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 

pedido (fls. 13-15 ).

 É o relatório. DECIDO.

Compulsando o autuado, verifico que consta do documento acostado à fl. 

3 a declaração da morte de FRANCISCO DAS CHAGAS BENVINDO RÊGO, 
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ocorrida em 21/05/2018 no Município de Sinop-MT.

 In casu, verifica-se que o representante ministerial nada tem a opor ou 

impugnar ao presente pleito.

Sobre o tema dispõe a CNGC Extrajudicial:

Art. 841. Não sendo possível ao interessado obter e apresentar, em razão 

de justo impedimento, os documentos mencionados no artigo 80 da Lei nº 

6.015/73, o caso deverá ser encaminhado para análise pelo Juiz 

Corregedor Permanente.

Art. 842. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro 

motivo relevante, o assento poderá ser lavrado posteriormente, com a 

maior urgência, sempre dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou 

até dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30 (trinta) 

quilômetros da sede da Unidade de Serviço.

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do 

óbito, o oficial deverá requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente.

Conforme documentação carreada aos autos, observa-se que foram 

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.015/73, em seu art. 83, 

senão vejamos:

 Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de 

médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a 

declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao 

funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação 

que tiverem colhido, a identidade do cadáver.

No presente caso, nota-se que foi anexado aos autos declaração de óbito 

assinada pelo médico Leonardo Nery Ribeiro Guimarães, CRM 4433 (fl. 3).

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à procedência 

da ação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DE ÓBITO TARDIO - INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO "IN CASU" - INDICAÇÃO DO FATO EM DECLARAÇÃO 

MÉDICA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO "IN SPECIE". - 

Após transcorridos os prazos previstos no art. 73 da Lei de Registros 

Públicos, é imprescindível a autorização judicial nos termos do art. 109 do 

referido diploma normativo para que seja lavrado o registro tardio de óbito, 

razão pela qual patente o interesse de agir do autor no ajuizamento da 

ação "sub examine". - Comprovado o óbito mediante declaração subscrita 

por médico, é de rigor a autorização para o registro tardio do óbito 

conforme exegese dos arts. 83 e 109 da Lei de Registros Públicos." 

(TJ-MG - AC: 10433130004842001 MG , Relator: Belizário de Lacerda, 

Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/02/2014).

 No caso em tela, o falecimento ocorreu na cidade de Sinop-MT, não 

havendo óbice para o trâmite do presente procedimento nesta Comarca de 

Nova Mutum-MT em razão de ser o local de domicílio da pessoa 

interessada no registro, como também o local de domicílio do de cujos.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:

Conflito negativo de competência. Ação de registro tardio de óbito. 

Competência. Domicílio do interessado. Interpretação do art. 109, § 5º, da 

Lei de Registros Públicos. A ação de registro tardio de óbito pode ser 

proposta na comarca em que reside o interessado, haja vista a 

interpretação do art. 109, §5º, da Lei de Registros Públicos. Declarada a 

competência do juízo suscitado. TJ-RO - Conflito de competência CC 

00019763420158220000 RO 0001976-34.2015.822.0000 (TJ-RO). Data de 

publicação: 27/03/2015.

E ainda, extrai-se a recente disposição do Art. 77, caput, da Lei nº 

6.015/1973, com a redação dada pela Lei nº 13.484/2017:

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro 

do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujus, quando o 

falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a 

lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver 

no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem 

presenciado ou verificado a morte.

Dessa forma, com fulcro no art. 83 da Lei 6.015/1973 e inciso I do artigo 

487 do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para autorizar a confecção da 

certidão de Óbito de FRANCISCO DAS CHAGAS BENVINDO RÊGO, 

brasileiro, solteiro, auxiliar de montagem, falecido na data de 21/05/2018 

na cidade de Sinop-MT, nos termos do art. 80 da Lei 6.015/1973, aqui 

declarado por FRANCISCA DAS CHAGAS BENVINDO DO RÊGO, com a 

consequente e necessária expedição de ofício ao competente Serviço de 

Registro Público, devendo o serviço registral encaminhar a este juízo a 

respectiva certidão, que deverá ser entregue à requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sem custas.

Nova Mutum/MT, 10 de outubro de 2018.

Luciana de Souza Cavar Moretti

Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001480-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

GUILHERME FERNANDES GARDELIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE OURIQUE DE AZAMBUJA PICOLI (REQUERIDO)

JOAO ALUISIO PICOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001480-22.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001510-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL (REQUERENTE)

MARCELO ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001510-57.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001522-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINA MERISIO (REQUERIDO)

ILDO MERISIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001522-71.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 
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diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001523-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001523-56.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001536-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMOSITA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001536-55.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002194-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. E. D. D. I. A. L. (REQUERENTE)

M. C. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. T. (REQUERIDO)

A. A. T. (REQUERIDO)

W. T. (REQUERIDO)

R. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002194-79.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s) 

(art. 183, CPC), nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 

da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) 

advogado(s), para impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova 

Mutum,10 de outubro de 2018. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84276 Nr: 1565-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT

 Vistos em correição etc.

A parte Requerente alega na peça exordial que o Requerido José Augusto 

Neto se encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por 

sua citação editalícia.

Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte Autora deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização do Requerido José Augusto Neto, 

dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para tanto.

Julgado que sintetiza a questão:

“[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE 

UM DOS RÉUS POR EDITAL. INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE 

DILIGENCIAR NO SENTIDO DE PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a 

ótica do direito processual moderno e de uma interpretação constitucional 

do art. 267, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de 

extinguir o processo por desídia das partes, deve esgotar os meios 

disponíveis para a intimação pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e 

somente após frustradas todas as tentativas é que o Juiz deve proferir 

uma decisão terminativa. Precedentes jurisprudenciais do Superior 

Tribunal de Justiça. 02 - A interpretação do dispositivo em tela deve 

observar, dentre outros aspectos, a finalidade da norma concebida pelo 

legislador, sob pena de privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o 

meio em detrimento ao fim maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o 

de obter a tutela estatal específica e efetiva à proteção do bem jurídico. 

[...] Não pode o Juiz, para justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar 

o argumento de que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido sem 

que o autor tenha demonstrado a utilização de todos os meios 

necessários à sua localização, mormente quando a parte dispõe de meios 

para obter o endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a 

serem encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. 

Nulidade do edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME”. (Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª 

Câmara Cível do TJAL, Rel. Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 

27.05.2015).

 Desse modo, intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou 

comprovação que tentou localizar o seu endereço, ou, informe número do 

Cadastro de Pessoa Física – CPF.

Nesse ponto, importa consignar que na própria exordial a parte Autora 

informa que quando da proposição da demanda encontrava-se separado 

do Requerido havia 1 (um) mês, ou seja, faz crer que dispõe de 

conhecimento quanto ao seu endereço.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 1071-10.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julceu Mognon, Lurdes Albertina Novelli 

Mognon, Cotrim Dias & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Fernando Simão - OAB:MT 10.066-B, Geraldo 

Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Executada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91983 Nr: 1177-93.2016.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Dalacosta - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:MT 14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Banco de Lage 

Landen Brasil S.A. em desfavor de A. Dalacosta - ME.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 189v°/191, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 189v°/191 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81996 Nr: 118-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, denota-se que a parte Exequente à fl. 20, pugnou 

pela citação por edital do Executado, considerando o resultado infrutífero 

de citação realizada nos autos.

Ademais, determinada a pesquisa de endereço (fl. 21) esta apresentou 

como resultado o endereço já contido nos autos, vide documento à fl. 22, 

de modo que, defiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 20.

Desta forma, nomeio o Dr. Daniel Luis Nascimento Moura para patrocinar 

os interesses do Executado João Carlos Rodrigues, determinando que 

seja o curador especial intimado para apresentar a manifestação legal 

pertinente ao caso.

Arbitro desde já, honorários advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o Ilustre Causídico nomeado para que apresente a devida 

manifestação no prazo legal.

De mais a mais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se 

a parte Exequente para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84276 Nr: 1565-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, denota-se que a parte Requerente à fl. 33, pugnou 

pela citação por edital do Requerido, considerando o resultado infrutífero 

de citação realizada nos autos.

Ademais, determinada a pesquisa de endereço (fl. 34) esta apresentou 

como resultado o endereço já contido nos autos, vide documento à fl. 35, 

de modo que, defiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 33.

Desta forma, nomeio a Dra. Claudia Regina Poletto para patrocinar os 

interesses do Requerido José Augusto Neto, determinando que seja a 

curadora especial intimada para apresentar a manifestação legal 

pertinente ao caso.

Arbitro desde já, honorários advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se a Ilustre Causídica nomeada para que apresente a devida 

manifestação no prazo legal.

De mais a mais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se 

a parte Requerente para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39510 Nr: 2488-03.2008.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Luis Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvar de Paula Leite, Andréa Pontes Leite, 

Emilene Geovania de Paula Leite, Renato de Oliveira Ferreira, Eucelena de 

Paula Leite Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 1491-73.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdLdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, denota-se que a parte Exequente à fl. 50, pugnou 

pela citação por edital do Executado, considerando o resultado infrutífero 

de citação realizada nos autos.

Ademais, determinada a pesquisa de endereço (fl. 51) esta apresentou 

como resultado o endereço já contido nos autos, vide documento à fl. 52, 

de modo que, defiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 30.

Desta forma, nomeio a Dra. Bruna Triches para patrocinar os interesses 

do Executado Wagner José de Lima da Silva, determinando que seja a 

curadora especial intimada para apresentar a manifestação legal 

pertinente ao caso.

Arbitro desde já, honorários advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se a Ilustre Causídica nomeada para que apresente a devida 

manifestação no prazo legal.

De mais a mais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se 

a parte Exequente para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116500 Nr: 2100-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 11, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35652 Nr: 1977-39.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvar de Paula Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Luis Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116675 Nr: 2179-30.2018.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sidinete Barreto de Souza, Robson Vieira Barboza, 

Rosana Cristina da Costa Vieira Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista os argumentos expedidos às fls. 29/31, suspendo os 

efeitos da decisão de fls. 27/28 e, ad cautelam, designo audiência de 

justificação para o dia 11 de outubro de 2018 às 15h30min (Horário Oficial 

de Mato Grosso), anotando que as testemunhas, se houver, deverão 

comparecer ao ato processual independentemente de intimação.

 Por ocasião da solenidade, será verificada a verossimilhança das 

alegações expedidas na exordial e na petição de fls. 29/31, culminando na 

manutenção ou revogação da decisão de fls. 27/28 e demais 

deliberações.

 Intimem-se as partes e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90336 Nr: 158-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina de Oliveira Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Aires Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte iNVENTARIANTE, por seus advogados, para 

se manifestar acerca da petição juntada às fls. 70/71, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74889 Nr: 3438-36.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Bastos Vidal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:RJ 160.435

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerida, 

através de seus advogados, para que efetuem a juntada do comprovante 

mencionado na petição de fls. 150 e 150 verso, vez que veio 

desacompanhado deste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84908 Nr: 1902-19.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Eduarda Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Técnica Albert Sabin, Município de Nova 

Mutum - MT, Adriano Xavier Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no przo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76046 Nr: 4622-27.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Sebastião da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 
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estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82365 Nr: 368-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Aparecido Cabral, Secretaria Estadual 

de Fazenda do Estado de Mato Grosso - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, se manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito, mediante remessa dos 

autos, acerca do conteúdo da demanda, nos termos do art. 7°, II, da Lei n. 

12.016/2009.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92447 Nr: 1478-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Hoepers, Lucila Hoepers, Gilberto Hoepers, Ilze 

Hoepers, João Hoepers, Julita Hoepers Lindener, Helmo Donato Hoepers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente às fls. 53/54 dos autos.

Declaro a suspensão do feito pelo período de 90 (noventa) dias, a 

iniciar-se na data de 07.11.2017.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76961 Nr: 548-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Aviação Civil - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Luciano Mossmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos, etc.

Diante da manifestação da parte Executada às fls. 27/29, remetam-se os 

autos à parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze), requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110286 Nr: 6090-84.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFdSD, IAXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, denota-se que a parte Exequente à fl. 30, pugnou 

pela citação por edital do Executado, considerando o resultado infrutífero 

de citação realizada nos autos e porque a pesquisa disposta à fl. 31 

apresenta o mesmo endereço da demanda.

Ademais, determinada a pesquisa de endereço (fl. 32) esta apresentou 

como resultado o endereço já contido nos autos, vide documento à fl. 33, 

de modo que, defiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 30.

Desta forma, nomeio a Dra. Ana Carolina Favretto para patrocinar os 

interesses do Executado Ataíde Dias, determinando que seja a curadora 

especial intimada para apresentar a manifestação legal pertinente ao caso.

Arbitro desde já, honorários advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se a Ilustre Causídica nomeada para que apresente a devida 

manifestação no prazo legal.

De mais a mais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se 

a parte Exequente para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39272 Nr: 2236-97.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdVL, GMdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Riveli - OAB:SP 297.608, 

Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Rafael Costa Bernardelli - 

OAB:34104/PR, Reinaldo Americo Ortigara - OAB:MT 9552

 Vistos, etc.

Considerando o arquivamento do Processo n. 8026787-66.2008.811.0001 

(338-94.2008.811.0071 – Código n. 39080), documento anexo, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48098 Nr: 3521-57.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Camponesa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda, Pampa Maquinas 

Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B, Vivian Topal Pizarro - OAB:SP 183.263

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerida, para 

no prazo de 5 dias, manifestar acerca da proposta de honorários do Sr. 

Perito de fls. 458/460, conforme determinado na decisão de fls. 443/447.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93411 Nr: 2116-73.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marianne Amalia Leguisamon
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Luís Pippi Kruel - 

OAB:17211-A

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Marianne Amália Leguisamon, em face da Lojas Renner S.A., amnos 

qualificados, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para:Manter a liminar deferida às fls. 41/44.Declarar inexistente o débito 

inscrito às fls. 24.Condenar a Requerida ao pagamento de danos morais, 

os quais arbitro em 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% 

desde a inscrição indevida e correção monetária pelo INPC a partir da 

sentença.Ante a sucumbência maior da requerida, condeno-a em custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da 

condenação.P.I.CCertificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113659 Nr: 592-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada às fls. 42, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97514 Nr: 4777-25.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bazilio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos, etc.

Defiro o cadastramento dos advogados em consonância com fls. 242.

Defiro a inversão do ônus da prova, tendo em vista que não cabe à parte 

autora efetuar a comprovação que não fez a contratação dos valores 

debitados em sua conta e que estes estão de acordo com a lei, sendo 

esta prova de realização muito difícil para a arte autora, há a 

hipossuficiência e verossimilhança das alegações aptas a ocasionar a 

inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII, do CDC c.c art. 373, § 

1º, do CPC.

As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão 

analisadas, não havendo inépcia da petição inicial, tendo em vista que dos 

pedidos e da causa de pedir se extrai conclusão lógica apta a 

proporcionar a análise do mérito da demanda.

Fixo como ponto controvertido o dever de indenizar por parte do réu e o 

quantum indenizatório, tanto em relação a restituição como no que diz 

respeito ao suposto dano moral.

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e 

adequação, sob pena de indeferimento.

Em seguida, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45493 Nr: 951-98.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Leo Rockemback

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Espaço Ltda - ME, João Hélio 

Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE a Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença proposta pela Construtora Espaço Ltda e João 

Helio Machado Jaques em desfavor de Fabiano Leo Rockemback.Deixo de 

arbitrar honorários relativos a rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos da Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça, 

sendo devidos os honorários disciplinados no art. 523, § 1°, do Código de 

Processo Civil.De mais a mais, intime-se a parte Exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos demonstrativo de débito 

atualizado, incluindo-se a multa e os honorários do §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 2796-29.2014.811.0086

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Pelisão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Paulo Valcanaia, Suzana da Silva 

Valcanaia, Marcelo Valcanaia, Hellen Cristina de Oliveira Valcanaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:26.464/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josmeyr Alves de Oliveira - 

OAB:81717/SP, Miriam de Matos Borges - OAB:13462

 De proêmio, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para fins de 

incluir no polo passivo da demanda os Senhores Paulo José Vilela de 

Carvalho, Neide Santos Vilela de Carvalho, Francisco Vilela de Carvalho, 

Shirlei Grandi Vilela de Carvalho, Jair Machado e Sirlene da Fátima Mendes 

Machado, conforme decisão às fls. 99/100.Ademais, considerando que a 

contestação e documentos às fls. 113/129 são cópias da contestação e 

documentos constantes nos autos às fls. 130/167, e verificando que esta 

última se apresenta com mapas coloridos, determino o desentranhamento 

dos documentos às fls. 113/129 e consequente devolução ao respectivo 

Patrono, de tudo certificando a Secretaria Judicial, mantendo-se, ainda, a 

numeração dos autos.De mais a mais, intime-se a parte Autora para que 

no prazo legal, caso queira, apresente impugnação à contestação às fls. 

fls. 130/152.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 2493-83.2012.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, denota-se que a parte Requerente à fl. 37, pugnou 

pela citação por edital do Requerido, considerando o resultado infrutífero 

de citação realizada nos autos.

Ademais, determinada a pesquisa de endereço (fl. 38) esta apresentou 

como resultado o endereço já contido nos autos, vide documento à fl. 39, 

de modo que, defiro o pedido de citação por edital formulado à fl. 37.

Desta forma, nomeio o Dr. Cesar Roberto Boni para patrocinar os 

interesses do Requerido José Martins da Silva, determinando que seja o 

curador especial intimado para apresentar a manifestação legal pertinente 

ao caso.
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Arbitro desde já, honorários advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o Ilustre Causídico nomeado para que apresente a devida 

manifestação no prazo legal.

De mais a mais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se 

a parte Requerente para que, querendo, se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89020 Nr: 4422-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilseia Soares Delfino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Departamento Estadual 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Inominada com Procedimento Especial de Jurisdição 

Voluntária ajuizada por Nilseia Sores Delfino em face de Banco Bradesco 

e Detran/MT, todos qualificados, com o intuito de ser baixada restrição 

RENAJUD.

 Em análise dos autos e consultando o sistema RENAJUD, verifico que 

havia uma restrição em nome da requerida no processo judicial 

1450-82.2010.811.0086, sendo que não se mostrava possível a demanda, 

porque a mera petição naqueles autos já serviria ao desiderato da parte 

autora.

Esta demanda é meio inadequado para a busca do direito da parte autora, 

devendo ser julgada extinta por ausência de interesse adequação, 

informo, ainda, que o gravame já fora baixado no processo original, não 

havendo outros nesta comarca.

 Destarte, procedendo à subsunção do fato ao exposto, julgo a presente 

demanda extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência do interesse de 

agir em juízo.

Sem custas e honorários, considerando tratar-se de pessoa que possui 

gratuidade de justiça deferida.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

proceda-se às baixas necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19096 Nr: 92-68.1999.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebiades Zambenedetti Transportes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transbanco Banco de Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmundo Marcelo Cardoso - 

OAB:MT 3.449

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação das partes para manifestar 

no prazo de 5 dias acerca da proposta de honorários de fls. 796/806, 

conforme determinado na decisão de fls. 788/789.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74953 Nr: 4074-36.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Decio Fredrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto às fls. 188/189, 

mantendo inalterada a r. sentença às fls. 171/186 tal como concebida.De 

mais a mais, nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e 

considerando a apresentação de Recurso de Apelação às fls. 190/204, 

intime-se a parte Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, 

apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o 

prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 12685 Nr: 58-25.2001.811.0086

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Menegussi & Biscoli Ltda, Robson Carlos Biscoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Carlos Biscoli - OAB:PR 

23403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do delineado nos autos às fls. 351/358, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106159 Nr: 3934-26.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Carvalho Ferreira, Edilma Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte Requerente, 

através de seu advogado, para manifestar acerca da petição de fls. 

90/92, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92740 Nr: 1673-25.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uggeri Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:MT 8.377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:MT 13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 521, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Defiro, ainda, o 

requerido pelo Autor no pleito à fl. 521, notadamente, o levantamento da 

caução disposta nos autos, mediante expedição de alvará judicial, quando, 

então, intime-se a parte Requerente para que informe os dados bancários 

necessários a liberação.Determino, ainda, que a Secretaria Judicial 

cumpra com o art. 450, § 3°, da CNGC/MT, comunicando a parte Autora 
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por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento de dinheiro. 

Nesse ponto, eis a redação do artigo supramencionado:“Art. 450. Os 

depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial 

expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de 

punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, 

desde que a procuração outorgada a este esteja em consonância com o 

que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do Estatuto da OAB.§ 3º O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”Custas 

pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.Nesse ponto, 

denota-se que a parte Autora efetuou o pagamento administrativo da 

quantia discutida, por meio de adesão a programa de parcelamento, o qual 

não fora acostado aos autos, de modo que ausentes informações de que 

neste não estavam inclusos os honorários de sucumbência.Desta forma, 

por não constar nos autos provas de que no pagamento administrativo 

não fora incluído os honorários sucumbenciais estes não devem ser 

fixados em sentença, cujo ônus competia a parte Requerida.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77163 Nr: 748-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSdO, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em virtude da ausência justificada da Defensoria Pública a este ato, 

redesigno a audiência de instrução designada às fls. 108. Para o dia

 27/11/2018, às16h 00min.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 121437 Nr: 4339-28.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Cardoso da Silva - 

OAB:5946/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22097/0, SIMONI ROCHA - OAB:2966/RO

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para que dê 

prosseguimento no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115963 Nr: 1812-06.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90173 Nr: 55-45.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108.911/SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 86.

Proceda à inclusão de restrição via sistema Renajud, tendo em vista que 

fora deferida a liminar para busca e apreensão do bem às fls. 22.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98574 Nr: 5460-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCELO SILVA, JOYCE SUAELY 

AFONSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 75.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados Henrique 

Marcelo Silva e Joyce Suaely Afonso Barbosa, via sistema RENAJUD, 

tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54265 Nr: 1751-58.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLM, FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de RENAJUD em face da executada COMPACTA 

SERVICE LTDA-ME.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37911 Nr: 928-26.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benetti, Gentile, Ruivo Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Rocha Gentile - 

OAB:163.594 / SP, Leonardo Francisco Ruivo - OAB:203688/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 177.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Marcelo Carusi 

Silveira, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

No mais, defiro a transferência do valor anteriormente penhorado para a 

conta conforme indicado em fls. 177.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84150 Nr: 1485-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deomar da Silva & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 81.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Deomar da Silva & 

Cia Ltda., via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76052 Nr: 4628-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia da Silva Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 51-v.

Proceda-se as buscas de bens em nome da executada Claudia da Silva 

Schmitt, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70302 Nr: 2844-56.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72869 Nr: 1392-74.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Sessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso - Agência Fazendária de Nova Mutu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora/Recorrida 

para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50902 Nr: 1946-77.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:MT 

11.065

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da expedição da Certidão de Crédito Para Fins de 

Habilitação no Juízo da Recuperação Judicial, bem como para que 

compareça na Secretaria da 2ª Vara para retirá-la, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53828 Nr: 1328-98.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 140, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 3014-28.2012.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102509 Nr: 1779-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P MANUTENCAO E REPARACAO, LUCINETE 

DA SILVA SOUZA, MAURO BRANCALIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42644 Nr: 2008-88.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Lunardi Rissardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para que informe as provas que pretende 

produzir, ou se deseja apenas ratificar aquelas já produzidas nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84273 Nr: 1562-75.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quatrocor Gráfica e Editora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lombardi - OAB:SP 

190.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os documentos referentes à busca junto à Receita 

Federal, encontram-se arquivados em pasta própria e por se tratar de 

dados protegidos por sigilo fiscal, serão disponibilzados apenas para os 

procuradores habilitados nos autos, para vistas no balcão da secretaria 

da vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84273 Nr: 1562-75.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quatrocor Gráfica e Editora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lombardi - OAB:SP 

190.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98084 Nr: 5168-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Luis de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:227.541, 

Fábio André Fadiga - OAB:139.961, FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, Henrique Schmidt Zalaf - OAB:197.237/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79685 Nr: 2799-81.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, Jaqueline Peres Lessi - 

OAB:15.343/OABMT

 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Processo n.º 2799-81.2014.811.0086 – Código 79685

Requerente: Renato Alves de Freitas

Requerido: Silvano Rodrigues Pereira

Data e horário: quarta-feira, 10 de outubro de 2018, às 14h30min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti

Requerente: Renato Alves de Freitas

Advogado: Dr. Marco Aurélio Piacentini

Requerido: Silvano Rodrigues Pereira

Acadêmica de Direito: Poliana Ribolli

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, pela MMª Juíza proferiu o seguinte despacho: ”Vistos. 

Primeiramente, dou o réu por intimado para constituir, em até 10 (dez) dias, 

novo patrono nos autos, sob pena de o processo retomar seu curso e os 

prazos correrem independentemente da intimação do requerido. No mais, 

redesigno a presente audiência de instrução para o dia 13/12/2018, às 13 

horas e 30 minutos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79866 Nr: 3022-34.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLS, CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha da Silva 

Quintana - OAB:MT 14834, Otávio de Albuquerque Teixeira da Silva 
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- OAB:21556/O

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por ROSA MARIA 

LOURENÇO em favor dos interesses de ANA CLAUDIA MARQUES DA 

SULVA, tendo como requerida BEATRIZ LIZ SANTOS, ambos já 

qualificados nos autos. A menor encontra-se residindo com sua genitora 

na cidade de Tabaporã/MT, conforme informações de fl. 39/40. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Considerando que a 

adolescente já não está residindo nesta Comarca, mas em Tabaporã/MT, é 

certo que os autos não podem mais por aqui permanecer. O artigo 147 do 

Estatuto da Criança e Adolescente, e incisos assim estabelecem: “Art. 

147. A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou 

responsável; II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à 

falta dos pais ou responsável.” Sendo assim, nos processos envolvendo 

crianças e adolescentes a competência é absoluta e insuscetível de 

prorrogação, haja vista o princípio do melhor interesse do menor, 

funcionando como uma exceção à determinação contida no artigo 87 do 

CPC, o qual encontra correspondência no artigo 43 do NCPC, que prevê a 

perpetuatio jurisdictionis. Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juízo para julgar este feito e, por consequência, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de 

Tabaporã/MT. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se as partes. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 3015-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 48 e 52v. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado Aços Mutum Ltda – 

Epp e Idu Costa.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24932 Nr: 14-11.1998.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Javé de Sá Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Deixo de apreciar o pedido de restrição total dos veículos junto ao Sistema 

Renajud formulado à fl. 198, uma vez que já foi feita a citada restrição, 

conforme extratos de fls. 178/180.

No mais, ante a preferencia de penhora de valores em dinheiro, prevista 

no artigo 835, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de penhora 

online de fl. 198. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o 

Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito 

exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado Claudio 

Javé de Sá Bandeira.

 Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33788 Nr: 118-85.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Daniel Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 (...) Outrossim, quanto ao bloqueio ou suspensão da CNH, esta 

providência é regulada pelo Código de Trânsito Brasileiro, prevista como 

sanção àqueles que infringem as normas administrativas de trânsito, após 

contraditório prévio, de modo que não pode ser aplicada como método de 

coerção para que um devedor efetue o pagamento de um débito oriundo 

da celebração de um contrato de natureza civil. Nesse sentido, trago à 

baila os seguintes julgados: Agravo de Instrumento. Ação de execução de 

título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH 

do agravado, bem como de apreensão de passaporte e cartões de 

crédito. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, 

inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não 

assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os 

limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo 

não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2094698-37.2018.8.26.0000; 

Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2018; Data 

de Registro: 15/06/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO 

DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO 

SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual 

entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é 

inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, 

especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. 

Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, 

atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) Portanto, 

INDEFIRO a aplicação das medidas coercitivas genéricas do artigo 139, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, pelos motivos que já foram 

retroconsignados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97971 Nr: 5095-08.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facill Web Provedor de Internet Ltda - ME, 

Paulo Roberto Valerio de Castro, Anna Aline Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 18, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

Executados.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se os Executados para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.
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Em sendo negativo o bloqueio, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43210 Nr: 2594-28.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti SAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:MT 

7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Diani de Moraes - OAB:MT/12283, 

Fernando Biral de Freitas - OAB:12678-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 259, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

Executado.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Em sendo negativo o bloqueio, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Processe o presente em segredo de justiça.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54716 Nr: 2196-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeiro Armazéns Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face CELEIRO 

ARMAZÉS GERAIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Com a exordial, vieram os documentos de fls. 14/147.

À fl. 148, recebida a inicial e indeferido pedido liminar.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 154/246, 

pugnando, em síntese, pela improcedência dos pedidos contidos na 

exordial.

 Às fls. 247/249, o requerido informou que foram feitas adequações 

necessárias para sanar os problemas.

 Às fls. 250/251, o Ministério Público pugnou pela abertura da fase 

instrutória, fixando-se os pontos controvertidos e decididas as questões 

processuais pendentes.

 Às fls. 253/257, sentença julgando o feito parcialmente procedente para: 

declarar existente o dano ambiental objeto da presente ação civil pública, 

bem como atendida a pretensão reparatória, nos moldes do art. 269, II, do 

CPC; b) rejeitar a pretensão de indenização por dano moral difuso em 

decorrência do ilícito ambiental.

 Irresignado com a sentença proferida, o Ministério Público interpôs 

recurso de apelação, pugnando pela anulação da sentença por ofensa ao 

contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo a 

continuidade do feito a partir do despacho saneador.

 A apelação foi julgada procedente, para anular a sentença proferida às 

fls. 253/257, conforme acórdão de fls. 297/303 e, por consequência, 

determinar o prosseguimento do feito.

 À fl. 310, o requerido pugnou pela produção de provas.

 À fl. 311, o Ministério Público pugnou pela realização de audiência de 

instrução para inquirição de testemunhas.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado.

As partes são legítimas, bem como seus interesses. O processo, até o 

momento, não apresenta vício ou qualquer irregularidade que enseje 

providências desse Juízo.

Não havendo preliminares a serem analisadas (artigo 337, do NCPC), DOU 

O FEITO POR SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos a comprovação do dano ambiental, bem 

como do dano moral eventualmente decorrente deste, notadamente com a 

comprovação do ato ilícito, nexo causal, culpa ou dolo e a extensão dos 

danos suportados.

 Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 12/12/2018_às 16:00.

Ficam as partes advertidas que as intimações das testemunhas deverão 

ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ISRAEL DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME Dados do Processo: Processo: 1000520-66.2018.8.11.0086 

Valor causa: $1,142.00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/01/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI 

- ME Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA 

- MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A REQUERIDO: 

JOSE ISRAEL DA SILVA SANTOS Nome: JOSE ISRAEL DA SILVA 

SANTOS Endereço: Rua Um, 2501-W, Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA 

SILVA EIRELI - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao 

final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da 

Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

10 de outubro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 120113 Nr: 3706-17.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Campos da Silva, Peterson Rios Pereira, 

Bruno da Silva Albuquerque Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réus presos, nomeio dativo apenas para apresentar 

resposta à acusação em favor do réu Peterson Rios Pereira, o Dr. Diego 

Pereira de Igreja (OAB/MT 25.183), e arbitro-lhe honorários a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 01 um) URH.

Intime-se o causídico ora nomeado para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121349 Nr: 4300-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GABRIEL LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativa apenas para apresentar defesa 

preliminar do denunciado, nos termos do art. 55 §1º, da Lei 11.343/06, a 

Dra. Ana Carolina Favreto (OAB/MT 19.690), e arbitro-lhe honorários a 

serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 01 um) URH.

Intime-se a causídica ora nomeada para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115654 Nr: 1636-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539, Defensor Público de Nova Mutum 

- MT - OAB:MT 001, Marcelo Camargo - OAB:MT 17.716

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar 

memoriais finais escritos em favor do acusado, o Dr. Marcelo Camargo 

(OAB/MT 24.923), e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de 03 (três) URH.

Intime-se o causídico ora nomeado para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120277 Nr: 3793-70.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJC, JQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réus presos, nomeio dativa apenas para apresentar 

defesa preliminar em favor da denunciada Jessica Queiroz Carvalho, nos 

termos do art. 55 §1º, da Lei 11.343/06, a Dra. Bruna Triches de Oliveira 

(OAB/MT 25.578), e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de 01 um) URH.

Intime-se a causídica ora nomeada para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 2580-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC, NSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO via DJE, à 

Advogada Drª. IVONIR ALVES DIAS (OAB/MT 13.310)acerca da 

nomeação nos autos, para apresentar a defesa preliminar em favor do 

denunciado em epígrafe, nos termos da r. decisão lançada às fls. 92/93, 

via DJE. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97583 Nr: 4824-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Graces Santana ou Amarildo de 

Assis Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Amarildo Graces Santana, imputando-lhe a 

prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.

À fl. 98, aportou aos autos certidão atestando o óbito do réu Amarildo 

Graces Santana, ocorrido em 21/09/2018.

Em manifestação de fl. 97, o Ministério Público postulou pela decretação da 

extinção da punibilidade em razão da morte do agente.

É o relatório. Decido.

Conforme se observa pela certidão de óbito, o réu faleceu no dia 

21/09/2018.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como 

cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 

término à existência da pessoa natural.

Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 

dependentes, em face do princípio da pessoalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu Amarildo Graces Santana, DECLARO 

EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso I, do 

Código Penal.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83126 Nr: 3400-47.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RODRIGUES TRAMPUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 INTIMAÇÃO do advogado do réu para apresentar o endereço correto para 

o devido cumprimento das condições impostas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74146 Nr: 2453-27.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINEK ARAUJO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YTALLO GABRIEL MENDANHA DE 

CARVALHO, ALINE MENDANHA BORGES, MARCOS AURÉLIO FERREIRA 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos no prazo legal da 

juntada do retorno da carta precatória de ref. 59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78126 Nr: 913-07.2016.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de mandado de penhora de ref. 138

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102827 Nr: 1975-14.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON APARECIDO PAZETTO, VANUSA 

CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO, JAYME PAZETTO, APARECIDA 

MENEZES PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de mandado de citação de ref. 18 Diligência 

negativa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79144 Nr: 1338-34.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença 

prolatada.

Transitada e considerando o pedido de cumprimento de sentença de ref. 

80, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de feito 

executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67587 Nr: 2488-21.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354-B

 Vistos.

Intime-se o advogado do réu para manifestação a respeito da juntada de 

ref. 109, conforme pugnado pelo Ministério Público à ref. 112.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100826 Nr: 915-06.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEILSON GONÇALVES MENDES 

- OAB:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71580 Nr: 1336-98.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL CANDIDO SANTANA DE LIMA, ROSICLEIDE 

CANDIDA SANTANA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103578 Nr: 2363-14.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 16 da Lei 11.340/2006, designo audiência de 

retratação para o dia 23 de novembro de 2018, às 16h15min (horário de 

Cuiabá - MT).

Intime-se a ofendida e seus procuradores.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84383 Nr: 4095-98.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMS, KMDS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em decorrência do ofício juntado de ref.80, redesigno o Ato 

Solene de Conciliação/mediação para o dia 06/12/2018 às 10h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75762 Nr: 3291-67.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSDS, KS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em decorrência do ofício juntado de ref.107, redesigno o Ato 

Solene de Conciliação/mediação para o dia 06/12/2018 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92432 Nr: 3999-49.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIELLE RODRIGUES DE SOUZA, JONATAS MATEUS 

DE SOUZA MACIEL, PAMELA CRISTINA DE SOUZA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMISON SALES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em decorrência do ofício juntado de ref.48, redesigno o Ato 

Solene de Conciliação/mediação para o dia 06/12/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66734 Nr: 1822-20.2014.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANI PRESTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALID ABDEL KARIM SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERICA CRISTINA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13.327-MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19457-MT

 INTIMAÇÃO das partes via procuradores para que no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos as alegações finais.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100994 Nr: 980-98.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO GOMES BATISTA, Cpf: 

04669829173, Rg: 2415894-1, Filiação: Aida Gomes Batista e Benedito 

Catarino Batista, data de nascimento: 11/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Araçatuba-SP, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 9623 - 6972. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 830,35 (Oitocentos e trinta reais e 

trinta e cinco centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS ALESSANDRO GOMES BATISTA, brasileiro, estado civil, RG e 

CPF não sabido,

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 30: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorridos sem resposta, encaminhem-se os autos à Defensoria para 

exercício da curadoria do réu revel citado por edital.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Nova Xavantina, 27 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76683 Nr: 391-77.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDSR, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 60: intime-se a parte autora para informar o paradeiro do veículo, a 

fim de que seja analisado seu pedido.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 69906 Nr: 700-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J KASPER ME, JOSEMAR JOÃO KASPER, 

LUIZ BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, acolho a objeção de fls. 120/121 e, em consequência:I) 

Determino o levantamento da constrição existente sobre um Elevador de 

veículos, usado, com capacidade p/ 04 toneladas, cor vermelho, Marca 

ENGECASS/JEDAI, com 02 pequenos motores de elevação de 220 WTS, 

em perfeito estado de conservação e funcionamento, de propriedade do 

executado (fl. 75); II) Em consequência, cancelo o leilão determinado na 

decisão de fls. 104/105.Sem custas e honorários advocatícios, eis que 

cabíveis apenas quando o presente incidente acarreta à extinção do feito 

executivo, nos termos da jurisprudência abaixo:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança. Cumprimento 

de sentença. Intimação da penhora que deve ser feita ao advogado (art. 

841, §1º, do CPC). Ausência de nulidade. Penhora de bem de família de 

propriedade de fiador de contrato de locação. Possibilidade. Hipótese em 

que a impenhorabilidade não é oponível ao exequente. Inteligência do art. 

3º, VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do STJ. Exceção de 

pré-executividade. Rejeição. Honorários advocatícios. Verba indevida. 

Mero incidente. Cabimento apenas em caso de extinção da execução. 

Gratuidade indeferida. Prévio recolhimento de custas que é incompatível 

com o benefício. Ausência de demonstração da alteração da situação 

financeira. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2198396-93.2017.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 

36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2017; Data de Registro: 27/10/2017) 

Negritei.Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão 

do feito (art. 921 do CPC).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77650 Nr: 776-25.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. P. Quiozini de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE RODRIGUES CELLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN MACHADO LEMES - 

OAB:PR 35.115, VICENTE TAKAJI SUZUKI - OAB:38848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As intimações deverão recair na pessoa do advogado indicado em petição 

de ref. 41, sob pena de nulidade.

CADASTRE-SE o advogado no sistema, caso ainda não tenha sido feito.

Com relação ao pedido de arresto, indefiro-o, uma vez que não se 

esgotaram os meios de localização do executado, havendo endereço 

indicado nos autos no qual não foi tentada a citação.

Deste modo, determino a intimação do exequente para que providencie a 

citação do executado no endereço indicado à ref. 25.

Cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78978 Nr: 1261-25.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA XAVIER ME, ANTONIA MARIA 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de apreciar o pedido retro, determino a intimação da parte 

exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74364 Nr: 2536-43.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLENE DE MIRANDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos cópia de 

documento que evidencie seu vínculo com o munícipio, bem como a data 

de sua admissão como servidora municipal.

Com a juntada do mencionado documento, intime-se o município para 

ciência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74398 Nr: 2554-64.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA NEVES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos cópia de 

documento que evidencie seu vínculo com o munícipio, bem como a data 

de sua admissão como servidora municipal.

Com a juntada do mencionado documento, intime-se o município para 

ciência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77283 Nr: 628-14.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT, THIAGO FONSECA DA ROCHA - OAB:80017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÂMELA FERREIRA LISSNER - 

OAB:18398

 Vista ao autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104000 Nr: 2628-16.2018.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO MESQUITA DE MORAES, Ellen Raiza Pereira 

Hoppen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASUE UJIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação 

da parte autora para emendar a inicial, a fim de juntar os seguintes 

documentos indispensáveis à propositura da ação:

- RG e CPF dos autores;

- Certidão de casamento;
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- Comprovante de endereço;

- Certidão do valor venal do imóvel e certidão negativa de débito emitida 

pela prefeitura;

- nome e endereço dos vizinhos.

Considerando-se que a parte autora não comprou sua alegada 

hipossuficiência financeira, determino sua intimação para juntar aos autos 

documentos hábeis a tal fim, em 15 dias, sob pena de indeferimento da 

pretensão.

 Caso o proprietário do imóvel seja casado, intime-se a parte autora para 

incluir no polo passivo do presente feito a cônjuge do réu, qualificando-a.

Concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

diligência, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99328 Nr: 56-87.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICISSIMO LOPES BARREIRA, GETONIO 

SILVA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 1869-91.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 100: considerando não haver sido proferido qualquer 

despacho/decisão relevante, indefiro o pedido.

Prossiga-se a ação em seus termos, com a devida expedição do mandado 

de citação conforme determinado anteriormente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108516 Nr: 4963-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANE SOUZA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:MT/9708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739

 Ante o exposto, recebo os embargos para discussão, determinando a 

suspensão do processo principal quanto ao bem embargado (CPC, art. 

678).Assim, suspendo a hasta pública anteriormente designada.Extraia-se 

cópia da presente decisão para os autos principais.Nos termos do artigo 

679 do CPC, cite-se a embargada para, em 15 (quinze) dias, ofertar 

contestação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103568 Nr: 2358-89.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VCV, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101372 Nr: 1190-52.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCELINA FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100253 Nr: 622-36.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, 

Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101377 Nr: 1194-89.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RONI WOLFF FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101379 Nr: 1195-74.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99834 Nr: 380-77.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DOS SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

É do conhecimento desta magistrada que a Dra. Rhayanne Nayara 

Cândido Barzotto, nomeada como perita no presente feito (ref. 20), se 

encontra em licença maternidade.

Desta forma, nomeio em sua substituição o Dr. Adelmo F. Barros, que 

atende na Clinica Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova 

Xavantina-MT.

Intime-o do teor da decisão de ref. 20.

No mais, cumpra-se o citado “decisum” integralmente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75401 Nr: 3052-63.2015.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIEDA CORSO SANTINI, CARLA CORSO SANTINI, 

MARIA HORTENCIA SANTINI, ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues D´Souza - 

OAB:5876MT

 Vistos.

Com razão o peticionário de ref. 81 no que tange à intimação das partes 

para manifestação acerca do valor dos honorários periciais (ref. 77), nos 

termos do art. 465, §3º, do CPC.

Destarte, intimem-nas para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem sobre a proposta de honorários de ref. 77.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35699 Nr: 1772-33.2010.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON APARECIDO PAZETTO, CLAUVIRI 

FEDRIZZI, KLEYLER ADMIR DOERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4.912/MT, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - 

OAB:11974-B/MT

 Intimação dos Requeridos, via advogados, para apresentarem alegações 

finais, no prazo de 10 (dez)dias, conforme Despacho de fls. 1.383.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107906 Nr: 4693-81.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELLI - ME, 

LUANA LEYLIANE PERPETUA PIRES, MATHEUS NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARX – COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos à execução sem efeito suspensivo, 

nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil.Intime-se a parte 

exequente, ora embargada, para apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, consoante art. 920 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103569 Nr: 2359-74.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 201065.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 22/01/2019 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 958-40.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 201059.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 22/01/2019 às 10h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82862 Nr: 3264-50.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALS, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em decorrência do ofício juntado de ref.139, redesigno o Ato 

Solene de Conciliação/mediação para o dia 06/12/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARIA NILDA PALMEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000502-73.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA NILDA PALMEIRA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por MARIA NILDA PALMEIRA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT. Sustenta a 

autora ser portadora de CID 10 – M 79.7 (Fibromialgia) e E 10.9 (Diabetes 

tipo 2), necessitando fazer uso dos medicamentos CYMBALTA – 60mg, 

PREBICAL – 75mg e JANUMET 50/1000. Entendendo preenchidos os 

requisitos autorizados, pretende, em sede de tutela de urgência, que os 

demandado sejam compelidos a lhe fornecer tais fármacos mensalmente, 

sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem. O NAT 

emitiu parecer às fls. 55/59, esclarecendo que a medicação objeto da lide 

não é contemplada pela lista do SUS. O Município de Nova Xavantina-MT 

apresentou os prontuários médicos da autora às fls. 63/74. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 1. Da gratuidade 

da justiça. No caso, a exequente apresenta insuficiência de recursos para 

pagar as custas processuais, de forma que defiro a gratuidade da justiça, 

na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender 

ao contido nos incisos do §1º do art. 98 do CPC. Saliente-se que a 

concessão da gratuidade não afasta: (i) a responsabilidade da parte 

autora/beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); 

(ii) o dever da parte autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas. 2. Da antecipação da tutela. 

Analisados os autos, verifico que, embora esteja regulada junto ao SUS, 

os medicamentos objeto da demanda não foram prescritos por médicos 

integrantes de referido sistema. Ante o princípio da separação dos 

poderes, compete ao Poder Executivo estabelecer quais medicamentos 

disponibilizará por meio do SUS com vistas a efetivar o direito 

constitucional à saúde. Somente em casos excepcionais, com efetiva 

demonstração de omissão inconstitucional do Administrador Público, 

adquire o Poder Judiciário legitimidade para agir como legislador positivo. 

Contudo, considerando-se o parecer NAT haver consignado que a 

pretensão da autora pode ser atendida por meio da dispensação de 

medicação contemplada pelo SUS, concluo carecer a autora de interesse, 

ao menos nessa seara de cognição sumária e para fins de análise da 

tutela cautelar pretendida. Excepcionalmente nossa jurisprudência admite 

a concessão de medicamentos não previstos na lista do SUS, entretanto, 

para tal fim faz necessário que o médico prescritor aponte detalhamente o 

porque aqueles disponibilizados pelo SUS não atendem à demanda do 

paciente específico. Assim, ausentes os requisitos legais, indefiro o 

pedido liminar. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Citem-se os 

requeridos para, querendo, contestarem o pedido inicial no prazo legal 

(arts. 183 c/c 335, ambos do CPC), devendo juntar com suas defesas os 

documentos dos quais dispuserem para a prova de suas alegações, sob 

pena de preclusão, exceto na hipótese do art. 435 do CPC. Apresentada a 

defesa e havendo arguição de quaisquer das matérias elencadas no art. 

337 do CPC, intime-se a parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos para nova deliberação ou julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. NX, 8 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010766-69.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o alvará expedido (Id. 

15855455), encaminho intimação para ciência das partes, ficando ciente 

que os autos estão aguardando assinatura do Juiz no alvará. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de outubro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000034-46.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA LOURENCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANALTO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUIZ DARIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que a parte executada, apesar de intimada (Ids. 

13753761 e 13782521), deixou que o prazo transcorresse sem comprovar 

o pagamento da dívida. Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a não comprovação de 

pagamento da dívida, com base no artigo 524 do CPC, intimo o exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir os autos com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora on-line (Id. 13492688). 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 10 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-73.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

J. P. MIGUEL & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE PEREIRA FONSECA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre a petição da parte promovida (Id. 14646941) ou requerer 

o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo sem 

manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de outubro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-15.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES (ADVOGADO(A))

FLAVIA MARTINS NAPOLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença prolatada pela Egrégia Turma Recursal encaminho intimação ao 

autor para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. 

Ficando ciente que extrapolado o prazo sem manifestação os autos serão 

arquivados por inércia da parte. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 10 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUPER RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019, às 

09h20min (MT).Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 10 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-54.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ARLENE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

judith Dalwith (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000070-54.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA ARLENE PEREIRA 

REQUERIDO: JUDITH DALWITH PROJETO DE SENTENÇA I.RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral c/c Pedido 

Liminar. II. MOTIVAÇÃO. Ocorre que, a parte reclamante atravessou nos 

autos petição postulando a desistência da ação (id. 13596891). Foi 

realizada a audiência de conciliação, a parte requerida concordou com o 

pedido de desistência (id. 13604212). III. DISPOSITIVO. Posto isso, opino 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da Lei n° 9099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Projeto de 

sentença submetido à homologação pela Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Nova Xavantina-MT, 05 de outubro de 2018. Darlan da 

Matta Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Nova Xavantina, 05 de outubro de 2018. Dra. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000123-69.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO (ADVOGADO(A))

VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS 99290677104 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLO VISUAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ARINAN CAMILO ALENCASTRO VEIGA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 14579258) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista os embargos declaratórios apresentados, 

intime-se a parte embargada para, querendo, oferecer resposta no prazo 

de 5 (cinco) dias - (Art. 1.023, § 2º, do CPC). Decorrido o prazo supra, 

remetam-se os autos conclusos para apreciação. O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-91.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

REABILITACAO FF S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 84431 Nr: 4434-24.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer, Rides Kreitlow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 52/V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 26073 Nr: 2106-05.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Vinicius Coldebella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teresino Macedo de Souza, Cleonice 

Evangelina de Jesus do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela Broch de Campos - 

OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

PENHORA ONLINE que restou infrutífera.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 80075 Nr: 2234-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cristiano Rancin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 AÇÃO PENAL Nº 2234-44.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 80075

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

I – Tendo em vista que na peça de Resposta Escrita não foram arguidas 

preliminares ou prejudiciais de mérito, bem como não havendo nos autos 

qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, ratifico a decisão 

de recebimento da denúncia e determino o prosseguimento do feito.

II – Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27.02.2019, às 

17:00 horas.

III – Intime-se o acusado, a defesa e as testemunhas arroladas.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 73534 Nr: 2998-64.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto de Souza Teles Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834

 Tendo em vista que Guilherme Pontes Souza é testemunha comum às 

partes, INTIMEM a Defensoria Pública, a defesa constituída para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a insistência ou não na 

oitiva da testemunha, bem como para que se manifeste, no mesmo prazo, 

na fase do artigo 402 do CPP. Dê-se vista à Defensoria Pública. Após, 

INTIME-SE o Advogado de defesa, via DJE. Às providências. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018. ANA CRISTINA SILVA MENDES 

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 83568 Nr: 4035-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visos.

Os fatos narrados nesta ação são diversos da ação dita conexa em 

apenso, ressaltando-se que o fato processual da conexão não prejudica o 

andamento formal de cada uma das ações movida pela Autora Ângela 

Maria Silva de Jesus em face da Ré Águas de Paranatinga Ltda.

Portanto, determino seja promovida a citação formal da Ré também nestes 

autos, expedindo o competente mandado.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 18346 Nr: 2423-08.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Mizue Miaki Schula, Fudiko Miaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Carolina Pereira Tomé Wichoski - 

OAB:OAB/PR 65.216, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16.988/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Juliana 

Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26.346-PR, Péricles Araújo Gracindo de Oliveira - 

OAB:18.294-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:6.005A/MT

 Vistos.

Promova a conversão do tipo do processo para o CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na capa dos autos e no sistema APOLO (código da classe 

20126), conforme determina o Provimento n. 46/2013-CGJ.

Procedo a juntada da petição eletrônica acostada na capa dos presentes 

autos.

Trata-se de acordo celebrado entre as partes em sede de cumprimento de 

sentença (fl. 874/877).

HOMOLOGO-O por sentença, o acordo entabulado entre as partes (fls. 

874/877), que passa a fazer parte integrante desta decisão e, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

caput e inciso III do art. 923 e art. 924, todos do CPC.

Honorários sucumbenciais conforme acordado pelas partes na cláusula 

décima terceira.

Eventuais custas finais, pelos executados (Cláusula Décima Sétima do 

acordo).

 Expeça-se Alvará do valor depositado judicialmente nos presentes autos 

na conta indicada na cláusula décima primeira do acordo (fl. 875verso).

Ante a renúncia do prazo recursal pelas partes, arquive-se os presentes 

autos, após, as providências acima.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17341 Nr: 1423-70.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avolnei Ionidio Schula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26.346-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:6.005A/MT

 Vistos.

Ante a notícia de acordo celebrado entre as partes acerca do objeto da 

presente ação (CPR nº. 000184025), HOMOLOGO-O por sentença, para 

que surta seus efeitos legais e jurídicos, o qual passa a fazer parte 
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integrante desta decisão (fls. 575/578) e, por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, 

b do CPC.

Honorários sucumbenciais conforme acordado pelas partes (item 2 

petição fl. 574).

Eventuais custas finais, pelos autores (item 4, petição fl. 574).

 Ante a desistência pelas partes do prazo recursal, arquive-se os 

presentes autos, com as baixas e providências necessárias (item 5 

petição de fls. 574/574verso).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 52991 Nr: 2205-33.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kewin Daniel Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Dva Agro do Brasil - Comércio Importação e Export. de 

Insumos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Pablo 

Cortez Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977/MT, 

Paulo Eduardo Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP

 Vistos.Nos termos do art. 357, do CPC, passo ao saneamento do 

processo.(...). Portanto, nessa fase processual seria no mínimo 

precipitado reputar inepta a petição inicial tão somente porque o Autor não 

trouxe prova pré-constituída do dano moral suportado.Rejeito, portanto, a 

preliminar de inépcia da inicial sustentada na contestação da co-Ré BASF. 

A preliminar de ilegitimidade passiva da BASF igualmente improcede. Não 

nega a Ré que é fabricante dos produtos adquiridos pelo Autor e 

comercializados pela co-Ré DEFEND, fato que por si só já inviabiliza sua 

exclusão da relação processual.Devem compor o polo passivo fabricante 

e revendedor em ações desta espécie, aspecto quer dispensa maiores 

lucubrações porque estabelecido pela melhor jurisprudência acerca do 

tema, inclusive dos Tribunais Superiores.Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da BASF.Dou o processo por saneado, fixando como 

ponto controvertido a comprovação do fato de que o atraso na entrega 

dos produtos e a má qualidade destes tenham causado os danos 

apontados na pretensão inicial, facultando as Partes a produção de 

provas testemunhais e periciais, a critério da conveniência de cada um.As 

partes especifiquem as provas, já indicando eventual prova pericial e/ou 

testemunhal, sem prejuízo de outras provas que entenderem 

convenientes, em dez (10) dias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 52999 Nr: 2213-10.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ricardo Giorgi, Amélia de Moraes Marques Giorgi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovillio Mascarello, Iraceli Maria Crespi 

Mascarello, Alci Lucio Rotta, Neuza Maria Rotta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Fraga Batista Rezende 

de Carvalho - OAB:30651/GO, Licínio Carpinelli Stefani - 

OAB:12.806/MT, Luis Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11.520/MT, 

SÍLVIO BEZERRA DA SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o Autor, por mandado, para que promova o 

recolhimento das custas apontadas pelo Distribuidor de Cascavel (PR), em 

trinta (30) dias, comprovando nestes autos, como indicado a fl. 231, sob 

pena de extinção deste por sua falta de interesse.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 51132 Nr: 318-14.2013.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Luis Scatolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manuel Martinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otávio Bertozo Reis - 

OAB:3038/MT

 Certidão de fl. 184. Diga o Autor, em quinze (15) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 5791 Nr: 773-33.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Considerando o prazo já decorrido sobre o requerimento de fl. 139, 

intime-se a Exequente, na pessoa do Defensor Público, para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar sobre a eventual regularização dos pagamentos, 

bem como sobre se existe inadimplência posterior ao seu pedido, sob 

pena de deferimento do pedido.

Deve a Exequente já se manifestar sobre interesse em arresto imediato 

pelo Sistema BACENJUD e/ou RENAJUD, para garantia da execução.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 83619 Nr: 4049-76.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Pascoal Crema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a anunciada transação entre as partes (fls. 31/31verso), o 

que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO-O, 

para que surta seus efeitos legais e jurídicos, o qual passa a fazer parte 

integrante desta decisão (fls. 31/32).

Nos termos do artigo 921, I do CPC, defiro o pedido de suspensão do feito, 

na forma postulada pelas partes (10/03/2019).

Mantenha o feito no arquivo provisório, excluindo-o do relatório estatístico 

mensal, conforme preconiza a CNGC.

Decorrido o prazo da suspensão, o autor deverá dar prosseguimento no 

feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em 5 

(cinco) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 9443 Nr: 426-92.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroeste Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grelmann - OAB:3769/MT, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Vistos.
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Defiro o pedido do Exequente.

Incluam-se os Sócios pessoas físicas no polo passivo da Execução 

Fiscal, citando-se ambos em nome próprio, nos termos do despacho inicial.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 1905-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.P. Transportadora e Serviços LTDA EPP, 

Paulo Sebastião de Souza Batista, Léia Cristina Walter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, João 

Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O

 Vistos.

Verifico da presente execução que não há informação acerca do 

pagamento da obrigação pelos devedores/executados ou apresentaram 

defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Secretaria para 

as devidas providências.

Após, conclusos para análise do pedido de fl. 103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66929 Nr: 416-91.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Candida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Alves Garcia, Reginaldo Elioterio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Permaneçam em separado para que aguardemdesignação de audiência de 

instrução e julgamento.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 60326 Nr: 695-14.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Carlos Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Com razão o Autor (fl. 144). Audiovisual da audiência de instrução 

totalmente imprestável, sendo necessária a repetição do ato.

Permaneçam em separado para que a aguardem a designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 55388 Nr: 1337-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Fortunato Reis Alves, Maria madalena de Jesus Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanusa Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Gisele Marostica de Oliveira Feitoza Diniz - 

OAB:11962/MT, Hélio Passadore - OAB:3.008-ABMT

 Vistos.

Informação de fls. 421.

Ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26934 Nr: 2965-21.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlei Solange de Almeida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Andressa Caroline Tréchaud - OAB:14099-MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, Giordano B. P. F. Oliveira - 

OAB:7.238/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Manifeste-se a parte exequente, em dez (10) dias, sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 319-324).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 397-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18109/O, Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

1. Considerando que em se tratando de título executivo judicial a execução 

deverá ser processada como cumprimento de sentença (art. 528 CPC), 

procedam-se as retificações e anotações necessárias.

2. PROCEDO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 

854 do CPC, para satisfação do débito no valor indicado à fl. 193 pela 

credora/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Registro que houve interposição de embargos aos quais não se 

emprestou efeito suspensivo (em apenso).

Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61087 Nr: 1014-79.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Verifico da decisão de fls. 24/26 que foi concedido os benefícios do art. 

212 do CPC, anterior 172 do Código de 1973, bem como reforço policial, 

razão pela qual os referidos pleitos formulados à fl. 39, restam 

prejudicados.

Dessa forma, expeça-se mandado de busca e apreensão no endereço 

informado à fl. 39, consignando-se a concessão de reforço policial, se 

necessário, bem como o cumprimento da decisão nos termos do art. 212 

do CPC.

Defiro, também, ordem de arrombamento, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61811 Nr: 1371-59.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Santana de Araújo, Maria de 

Lourdes Santana de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conclusão indevida. Cumpra-se a decisão de fl. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66712 Nr: 324-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Botini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital do devedor executado 

pleiteado às fls. 45/45verso, uma vez que não consta dos autos 

providências pelo exequente para localização do endereço do referido.

INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, em caso de decurso do 

prazo, sem manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54445 Nr: 544-82.2014.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos.

Remetam-se os autos à Central de Conciliação e Mediação, para 

designação de audiência, pois vislumbro situação clara em que uma 

mediação bem conduzida pode solucionar em definitivo e da melhor 

maneira a presente lide.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 58336 Nr: 3282-43.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hotel Bezerra Ltda, João Gomes Bezerra, Cleumisse 

Marques Barbosa Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Mansur Rios - 

OAB:11645/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A

 Vistos.

Nos termos do disposto no art. 139, V, do NCPC, verificando o requerido 

às fls. 152-154, remetam-se à Central de Conciliação e Mediação para a 

realização de audiências de tentativa de conciliação.

Não havendo acordo, retornem conclusos para sentença, vez que se trata 

de matéria apenas de direito, sem necessidade de realização de prova 

oral e nem mesmo de perícia nesta fase de conhecimento.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53908 Nr: 36-39.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iron Vieira Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a Fazenda para eventual impugnação, em 30 dias.

Caso haja Impugnação pela Fazenda Municipal, fica desde logo fixados 

honorários de 10% sobre o valor do débito exequendo, especificamente 

para o incidente.

Certifique-se, oportunamente, e retornem.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 71119 Nr: 2055-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Alves dos Santos, Luzia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 35-36.

Expeça-se o necessário para a citação, inclusive notificando-se o Oficial 

de Justiça a restituir o valor recebido pela diligência citatória da 

co-Executada Luzia de Oliveira, vez que a diligência nem foi empreendida 

pelo meirinho

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1773 Nr: 928-75.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias & Dias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Carlos de Faria - OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

 Trata-se de execução extinta pelo pagamento como se verifica da 

sentença de fl. 110, em razão disso indefiro o pleito de fl. 112. 

Certifique-se o transito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessarias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 29800 Nr: 241-73.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Antunes de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o último demonstrativo de débito apresentado nos 

autos, data de 2007 (fls. 52/53verso), portanto, há muito defasado, 

INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o 

demonstrativo do débito atualizado, sob pena de extinção do feito em caso 

de decurso do prazo sem manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1762 Nr: 321-62.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratã Nascentes Alves - Proc. 

Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal, intime-se o Credor para que atualize o 

valor do débito em cinco (5) dias, sob pena de extinção do feito por 

desídia.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26407 Nr: 2444-76.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião David Marques, Zelia Francisca de Campos 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalton Alves dos Santos, Fiorelo Narciso 

Amorim, Sociedade Imobiliária Brasil Central Socimbra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Admito a emenda da inicial a fl. 148 e documentos.

Intimem-se primeiramente os Autores a se manifestarem especificamente 

sobre a decisão de fls. 135-137, em quinze (15) dias, vez que há algumas 

anomalias processuais que precisam ser corrigidas antes de darmos 

prosseguimento ao processo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61711 Nr: 1317-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catharina Colasuonno Piccioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B, Farouk Naufal - OAB:2371/MT, Paulo Emendabili Souza 

Barros De Carvalhosa - OAB:146.868/SP, Tarcizio Carlos Siqueira 

de Camargo - OAB:27235

 Vistos.

Nos termos do art. 524 do CPC, INTIME-SE a exequente para no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar o demonstrativo de débito acrescido de multa e 

honorários advocatícios de dez por cento.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 51400 Nr: 596-15.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú BBA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Wiest, Jair Carlos Wiest, Vanderlei 

Gilberto Jacoby Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 838, do CPC, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA do 

bem imóvel discriminado na matricula n°. 150705, com registro no 1o 

Serviço de registro de imóveis e títulos e documentos de Jaciara/MT, 

indicado à penhora pelo Credor às fls. 296/297.

Acerca da formalização da penhora intimem-se os Executados na pessoa 

do advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 

2º, do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 330-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldir Freitas Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO do feito consoante pedido do Credor (fl. 135), nos 

termos dos art. 921, III, do CPC.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 107 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal.

 Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, INTIME-SE o 

Exequente para praticar as diligências necessárias, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção por abandono do processo.

 Não havendo manifestação do exequente no prazo acima mencionado, 

certifique e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54150 Nr: 280-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues Pereira, José Nilo Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

Ante a possibilidade de composição entre as partes acerca do objeto em 

litígio, nos termos da Portaria nº. 009/2014-NPMCSC-PRES, REMETA-SE os 

presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para as providências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 73663 Nr: 3044-53.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Extinta a presente execução (fl. 26) e inexistente manifestação do 

exequente, arquive-se, após as baixas e providências necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 58308 Nr: 3260-82.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal onde a parte exequente postulou pela 

suspensão de feito, antes da efetivação da citação (fl.22). Vindo, agora, o 

credor e postulando por penhora de valores, o que indefiro.

Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Em razão disto, intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a 

citação do Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14490 Nr: 891-33.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

Jurema Cecília Albertão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:13170/MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Visos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se a parte Devedora para pagar a quantia indicado pela Credora a 

fl. 159, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a 

ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa 

e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 10113 Nr: 875-50.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merighi, Alexandre Merighi, Gian Carlo 

Leão Preza, Fabiana Hernandes Merighi Preza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Hernandes Merighi - 

OAB:9139/MT, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8434/MT, Ludovico 

Antonio Merighi - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR DE ASSUMPÇÃO 

FILHO - OAB:76.149 - OAB/SP, Luciana Martins Ribas - OAB:5974-B, 

Ludovico Antonio Merighi - OAB:905-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 463, determinando seja expedida certidão sobre a 

existência do processo e sobre o débito em execução, para eventual 

protesto ou inscrição em SERASA, SCPC etc., pelo Exequente.

Cumprida a determinação nos autos do Incidente em apenso, retornem 

para decidir sobre o pedido de desconsideração da pessoa jurídica.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 91159 Nr: 3066-43.2018.811.0044

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Antônio Merighi, Gian Carlo Leão Preza, 

Fabiana Hernandes Merighi Preza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Houve um equivoco na distribuição, registro e autuação em separado 

deste Incidente, o qual deve tramitar nos próprios autos principais.

Cancele-se a distribuição e junte-se tudo nos autos principais, vindo 

aqueles conclusos para decisão do Incidente.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 265-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, LUNALVA 

MENDES DA SILVA JERKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT

 Vistos.

Tempestivos os embargos declaratórios proposto pelos embargantes, 

RECEBO-O, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

eclodir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo 

Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, a utilização do referido instrumento para alcançar um 

pronunciamento jurisdicional que se coadune com a tese por ela suscitada 

ou com o resultado que deseja obter.

A sentença impugnada pelo embargante, conforme se verifica às fls. 

32/33verso, está exaustivamente fundamentada no que tange aos pontos 

que formaram o convencimento do julgador, de forma que o embargante 

deve utilizar da via recursal adequada para reanálise da referida.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fl. 138) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque 

não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença de fl. 

137.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 51682 Nr: 889-82.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Rodrigues Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD e INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.
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 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66029 Nr: 3144-42.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Luis Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta de informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15314 Nr: 1627-51.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Castro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074/MT, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos.

A Exequente maneja pedido de reconsideração ao comando judicial que 

indeferiu a busca de bens em nome da executada via sistema INFOJUD, 

contudo, inexiste previsão jurídica para a espécie no ordenamento jurídico 

brasileiro, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso 

sistema processual, quando na verdade estão as referidas decisões 

exaustivamente fundamentadas no que tange aos pontos que formaram o 

convencimento deste juízo.

 Para se insurgir contra as respectivas decisões, a exequente deverá 

eleger o recurso cabível.

 INTIME-SE a exequente para no prazo de 05 (cinco) dias dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, em caso de decurso do 

prazo sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25397 Nr: 1429-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAMJ(, Sandra Isabel Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Kristoschek Mayer - 

OAB:13170/MT, Elizangela Broch de Campos - OAB:13058/MT, Enio 

Zanatta - OAB:13318, Rafael Carlotto Correa - OAB:14144/MT, 

Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 132 e verso.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 81672 Nr: 3121-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Gonçalves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Tempestivos os embargos declaratórios (fl. 69/71), recebo-o para 

julgamento, ante a presença dos requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar 

contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas 

decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito 

de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

 Em exame às alegações da autora, verifica-se que objetiva simplesmente 

alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com a tese por ela 

suscitada ou com o resultado que deseja obter.

Em linhas gerais, a irresignação reside em ver modificado o direito material 

tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam via inadequada 

para o intento.

 Assim, nego-lhes provimento, porque não vislumbro obscuridade, 

contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 2061-40.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renir Lino Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta de informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD, pelo que, 

seguem os demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27449 Nr: 439-47.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Machado Menezes, Marizete 

Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal da ultima realização de consulta de bens defiro o 
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pedido de pesquisa para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS (veículos), via sistemas RENAJUD.

 Segue o demonstrativo com a resposta sobre a qual deve o Credor se 

manifestar, em cinco (5) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 83067 Nr: 3799-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jardel da Conceição Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 38.

Segue os extratos de buscas nos Sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Diga o Autor, em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 51023 Nr: 200-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori, Adilar Sartori, Altair Sartori, 

Inês Bernardete Gasparin Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, Roseli 

Valiati Sartori, Wellington Sanches Theotônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, Kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, MARCELO SALVI - 

OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 84.

Segue os extratos de buscas nos Sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Diga o Autor, em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 395-52.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Francisco, Júlio Cézar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 Vistos.

Nos termos do art. 835 I do CPC, defiro o pedido do credor e determino a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 30.260,25 

(trinta mil duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos) 

(demonstrativo de cálculo – fl. 62verso).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 639 Nr: 343-86.1997.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Barbosa de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos. Certidão de fl. 188.

Diga a Municipalidade, em dez (10) dias. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17628 Nr: 1706-93.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crompton Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal, defiro o pedido do Credor e determino nova 

tentativa penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$3.315.718,44 

(demonstrativo – fls. 139).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 50308 Nr: 1837-58.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, Cícero de 

Faria Costa, Roberto Faria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Rodrigues Rocha Júnior, Eneida 

Venancio Mignot Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet. - OAB:7213/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10008, 

Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT,  Jef ferson Aparec ido Pozza  Fávaro  - 

OAB:10200/B/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marcelo 

Angelo de Macedo - OAB:6.811-B/MT, Yanomani Cardoso Rosa - 

OAB:16774-MT

 Vistos.

Cumpra-se a sentença de fl. 628 e, após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 33027 Nr: 1265-05.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneida Venancio Mignot Rocha, Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT,  Jef ferson Aparec ido Pozza  Fávaro  - 

OAB:10200/B/MT, Marcelo Angelo de Macedo - OAB:6.811-B/MT, 

Yanomani Cardoso Rosa - OAB:16774-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Vistos.

Cumpra-se a sentença de fl. 253 e, após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 10067 Nr: 820-02.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walterly Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal, defiro o pedido do Credor e determino nova 

tentativa penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$21.300,60 

(demonstrativo – fls. 93).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28048 Nr: 1042-23.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria do Nascimento - ME, José Maria do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$13.496,80 (demonstrativo de 

calculo – fl. 43).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Restando infrutífera a tentativa de bloqueio de valor, desde logo, fica 

deferida a consulta de bens (veículos), via sistema Renajud.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 73723 Nr: 3071-36.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito M da Silva - ME, Carlito Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$21.878,60 (demonstrativo de 

calculo – fls. 15).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28102 Nr: 1096-86.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clari Jose Valdameri, Clari Jose Valdameri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$22.806,08 (demonstrativo de 

calculo – fls. 54v-55).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 50697 Nr: 2210-89.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Ritter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$2.027,77 (demonstrativo de 

calculo – fls. 06).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20507 Nr: 1964-69.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Antonio do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonatha Cristian Santos Silva - 

OAB:OAB/MT 15641, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$94.193,28 (demonstrativo de 

calculo – fls. 75).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 21450 Nr: 235-71.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Fatima da Cruz, Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$100.189,63 (demonstrativo 

de calculo – fls. 69).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28390 Nr: 1385-19.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Oliveira, Maria das Dores 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace ( 

Procuradora Federal) - OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 42 e considerando o disposto no art. 835, I, do CPC 

indica o dinheiro, em espécie ou em deposito ou aplicação em instituição 

financeira, como preferencia na ordem de penhora, logo, defiro o pedido 

do credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$9.433,93 (demonstrativo de calculo – fl. 45v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23893 Nr: 2668-48.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marfrig Frigoríficos Comércio De Alimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pallet do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Sthefan Simons - 

OAB:186818/SP

 Vistos.

Cumpra-se a determinação de fl. 129, eis que trata-se de cumprimento de 

sentença.

 Ante a certidão de fl. 130 e considerando o disposto no art. 835, I, do CPC 

indica o dinheiro, em espécie ou em deposito ou aplicação em instituição 

financeira, como preferencia na ordem de penhora, logo, defiro o pedido 

do credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 
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financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$5.727,90 (demonstrativo de calculo – fl. 126).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24084 Nr: 113-24.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pallet do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Celso Benício - 

OAB:20047/SP, Benedito Celso Benício Júnior - OAB:131.896, Janice 

Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT, Michel Astrolli 

Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Sthefan Simons - 

OAB:186818/SP

 Vistos.

Cumpra-se a determinação de fl. 66, eis que trata-se de cumprimento de 

sentença.

 Ante a certidão de fl. 67 e considerando o disposto no art. 835, I, do CPC 

indica o dinheiro, em espécie ou em deposito ou aplicação em instituição 

financeira, como preferencia na ordem de penhora, logo, defiro o pedido 

do credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$37.287,04 (demonstrativo de calculo – fl. 63).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28895 Nr: 1892-77.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paiol Agropecuária Ltda, L. F. Pasini e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Roberta F. Destro - 

OAB:222.708/SP, Carlos Alberto Destro - OAB:139281/SP, Michelle 

Úbida Sales - OAB:265.912/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Vistos.

Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de fl. 217 e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27022 Nr: 8-13.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra, Maria Eliene Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 Vistos.

Nos termos do art. 835, I do CPC, defiro o pedido do credor e determino a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 49.941,42 

(quarenta e nove reais novecentos e quarenta e um centavos e quarenta 

e dois centavos) (demonstrativo de calculo – fls. 87verso).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20515 Nr: 1977-68.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Xavier Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique sobre o cumprimento do item 1 da decisão de fl. 50.

2. PROCEDO a nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor indicado à 

fl. 101verso pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de penhora, 

desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor indique bens 

passiveis de penhora em nome dos devedores, caso contrário o feito será 

extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência de bens, atentando o 

art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, no provimento 

84/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 649 Nr: 366-32.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar sobre o interesse na penhora dos 
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veículos localizados à fl. 161.

Caso positivo, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos referidos 

bens.

PROCEDO a nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do NCPC, para satisfação do débito no valor indicado à 

fl. 169verso pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de penhora, 

desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor indique bens 

passiveis de penhora em nome do devedor, caso contrário o feito será 

extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência de bens, atentando o 

art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, no provimento 

84/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 1987-15.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evaristo Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora em dinheiro pleiteado pelo exequente às fls. 

103/104, uma vez que o exequente não procedeu a diligências para 

localização do endereço do executado.

Conforme mandado de penhora e avaliação acostada à fl. 95 dos autos, a 

diligência restou infrutífera por falta de informações complementares e do 

endereço do executado, razão pela determino que intime-se o exequente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as informações 

solicitadas pelo oficial de justiça (fl. 95), bem como sobre o endereço do 

executado.

Ressalto que a ausência de manifestação no prazo indicado, ensejará na 

extinção da presente execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 5279 Nr: 455-50.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Dativo Balbino de Moraes, José Luiz David de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermírio Pedro de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Fabio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Vistos.

O pedido de penhora no rosto dos autos da ação de aposentadoria por 

Idade Rural, cód. 28344, resta prejudicado, posto que já pago ao 

executado, conforme sentença de extinção do cumprimento da obrigação 

lançada no referido processo 19/09/2018.

Intime-se o exequente para manifestar-se sobre o bem localizado via 

sistema RENAJUD, acostado à fl. 777.

Em havendo concordância expeça-se mandado de penhora e avaliação do 

veículo indicado à fl. 777.

Não havendo concordância, o exequente deverá indicar bens passíveis 

de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo em caso de quedar-se silente no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 63428 Nr: 2064-43.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECdS, ECMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 835, I do CPC, defiro o pedido do credor e determino a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 10.047,58 

(dez mil e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) 

(demonstrativo de calculo – fls. 26/27verso).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 3113-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdA-M, SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 835, I do CPC, defiro o pedido do credor e determino a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 1.734,70 

(hum mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) 

(demonstrativo de calculo – fls. 34.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Resultando negativa a medida, desde logo, fica intimado o Credor para dar 

prosseguimento ao feito, em dez (10) dias, postulando o de direito a 

satisfação da obrigação.

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20874 Nr: 2330-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson de Matos Campos e Cia Ltda, Perival de 

Matos Campos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 Vistos.

Proceda a vinculação do valor bloqueado aos presentes autos (fl. 

247/249verso) e, após, expeça-se alvará conforme já determinado à fl. 

261verso.

Realizado o levantamento, certifique o necessário e arquive-se os 

presentes autos, independente de nova decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 82550 Nr: 3593-29.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemberg Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao autor para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

No mesmo prazo, o autor deverá informar, também, se pretende a 

produção de outras provas.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27365 Nr: 355-46.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Souza Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retífica de Motores Exata Ltda ME, Marco 

Antonio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosecler Szadkoski - 

OAB:7325/MT

 Vistos.

1. Considerando que se trata de cumprimento de sentença, procedam-se 

as retificações e anotações necessárias, convertendo o tipo de ação no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

2. Após, ao exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do proces.

3. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 51291 Nr: 484-46.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilza Maria Maciel Comercio ME, Evanilza 

Maria Maciel, Jurandir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos.

DEFIRO nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos 

termos do art. 854 do CPC, para satisfação do débito no valor indicado à fl. 

91verso/92 pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de penhora, 

desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor indique bens 

passiveis de penhora em nome dos devedores, caso contrário o feito será 

extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência de bens, atentando o 

art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, no provimento 

84/2014.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 2806-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro, Patricia 

Aparecida Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 Vistos.

Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de fl. 123 e, após, conclusos 

para análise do pedido de fls. 128/129.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 149-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira, Soili Aparecida 

Rogoschi Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, 

para satisfação do débito no valor indicado à fl. 36 pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Se infrutífera, desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o 

Credor indique bens passiveis de penhora em nome dos devedores, caso 

contrário o feito será extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência 

de bens, atentando o art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, 

no provimento 84/2014.

Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 63672 Nr: 2212-54.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Marisa 

Aparecida Ádamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues Fonseca 

Filho - OAB:5.751/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos de Holleben 

Leite Muniz - OAB:25468/GO

 Vistos.
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DEFIRO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, 

para satisfação do débito no valor indicado à fl. 45 pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de penhora, 

desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor indique bens 

passiveis de penhora em nome dos devedores, caso contrário o feito será 

extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência de bens, atentando o 

art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, no provimento 

84/2014.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 72430 Nr: 2583-81.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulicio Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

Ambas as Partes reclamaram pela prova pericial consistente no exame 

grafotécnico, inclusive já nomeado perito pelo Juízo (fl. 93).

Ocorre que o Réu Banco Bradesco reclamou que haveria excessividade 

nos honorários sugeridos pelos peritos nomeados (fls. 107-109), 

sugerindo sua redução para R$ 1.000,00.

Assiste razão parcial ao Banco Bradesco. Há excesso na cobrança dos 

honorários para a complexidade relativamente baixa da perícia a se 

realizar, mas por questões geográficas, referentes à localização desta 

Comarca, as despesas que os peritos terão que realizar para a coleta de 

material e a comunicação com a Secretaria deste Juízo excedem os 

padrões para o caso de uma perícia a ser realizada na comarca da capital, 

o que justifica o arbitramento de um valor de honorários que possa 

compensar essa dificuldade de logística a ser enfrentada pelos Peritos.

Arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários para a perícia 

grafotécnica, valor que entendo razoável e proporcional, devendo o 

Banco Réu depositar metade em dez (10) dias, contados da intimação 

deste, e a outra metade em até dez (10) dias após a juntada do laudo

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 77824 Nr: 1193-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonad Becker ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Brizola - OAB:23.419, 

Ana Carolina Scaraçati - OAB:11166/MT, José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo do acordo juntado aos autos, expeça-se mandado para 

citação do Executado, para fins de formalizar-se a triangulação 

processual.

Feita a citação, retornem para homologação do acordo e suspensão do 

processo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25046 Nr: 1068-55.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

As partes indiquem as provas que pretendem produzir, especificando qual 

o objetivo formal e material de cada modalidade de prova requerida, em 

dez (10) dias.

Após, conclusos na fase do art. 357 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30191 Nr: 630-58.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Quintana Rydlewski, Neusa Lucchesi 

Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDO a nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do NCPC, para satisfação do débito no valor indicado à 

fl. 73verso pelo credor/exequente.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Se com sucesso a penhora de valor, intime(m)-se o(s) Executado(s), na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, via DJE, para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do NCPC).

 Segue anexo o demonstrativo da penhora online.

Consigno que caso resulte sem sucesso mais essa tentativa de penhora, 

desde logo, assinalo para de dez (10) dias para que o Credor indique bens 

passiveis de penhora em nome dos devedores, caso contrário o feito será 

extinção e arquivado, tendo em vista a inexistência de bens, atentando o 

art. 921, III, do NCPC e a regulamentação da CGJ/MT, no provimento 

84/2014.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30160 Nr: 599-38.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Costa Coldebella, Enori Junges, 

Angelina Soares de Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Oliveira Costa 

- OAB:11.324-A/MS, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 309, expedindo-se também o alvará para 

restituição do valor de R$ 82,78 (extrato BACENJUD, fl. 300).

Defiro o pedido de penhora on line em face do Executado Lucas Costa 

Coldebella, no valor apontado na planilha de fl. 319 e verso, devendo ser 

juntado nos autos o extrato impresso do bloqueio.

Promova-se buscas no sistema RENAJUD, bloqueando para transferência 

eventuais veículos registrados em nome do Executado, igualmente 

juntando-se os extratos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 2108-62.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselene Santos Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de incapacidade laboral pela parte requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de Fevereiro de 

2019, às 17:00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 2379-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson José Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ila de Castilho Varjão - 

OAB:9 .972 /MT,  Jo icy lene Ruf ina  S i lva  Guimarães  - 

OAB:15.873-A/MT, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12564/MT, Rosmeri 

Valduga - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Pìloto Maciel - 

OAB:8222/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 82, houve arremate do bem 

penhorado às fls. 20/22, pelo Sr. Edson Aparecido dos Santos, que 

comprova os pagamentos às fls. 116/121, um valor de entrada no 

montante de R$130.171,36 (cento e trinta mil, cento e setenta e um reais e 

trinta e seis centavos) e as parcelas nos seguintes valores:

-R$10.246,92 (dez mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e dois 

centavos).

-R$10.355,12 (dez mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e doze 

centavos).

-R$10.469,95 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e 

cinco centavos).

-R$10.591,62 (dez mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e dois 

centavos).

-R$10.697,84 (dez mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e 

quatro centavos).

Comprova ainda, a comissão do leiloeiro no valor de R$21.709,85 (vinte e 

um, setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme consta 

à fl. 86.

Ocorre que, à fl. 100, houve determinação do Juízo Deprecante (Comarca 

de Primavera-MT), declarando nula a praça, a fim de sanar irregularidades 

e que, quando fosse regularizado seria designada nova praça do imóvel 

penhorado.

Às fls. 102/103, houve a devolução do valor da comissão do leiloeiro 

diretamente na conta da esposa do arrematante, no valor de R$21.932,53 

(vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três 

centavos), já devidamente atualizado, restando a devolução dos valores 

depositados a título de entrada e parcelas ao Sr. Edson Aparecido dos 

Santos.

Às fls. 129/130, a parte executada manifesta nos autos, anuindo com a 

devolução de valores já depositados pelo Sr. Edson, em razão da 

anulação da praça nestes autos.

O credor, por sua vez, em suas manifestações posteriores, não 

apresentou qualquer óbice à devolução.

Assim, considerando que houve a nulidade da praça, a anuência da parte 

executada e tácita por parte do exequente, quanto a devolução de valores 

ao arrematante, não vejo qualquer óbice para devolução dos valores 

depositados pelo arrematante, Sr. Edson, através de Alvará Judicial.

Desta feita, Expeça-se Alvará Judicial em favor do Sr. Edson Aparecido 

dos Santos, dos valores depositados nestes autos, a título de devolução 

ao arrematante, observando os dados bancários informados à fl. 123.

E, considerando a decisão proferida pelo Juízo Deprecante à fl. 

176-verso, determino seja designada praça, para tanto, nomeio como 

Leiloeira a Sra. Cirlei F. Balbino da Silva, Jucemat nº 22, que poderá ser 

encontrada na Rua 02, quadra 07, nº 264, Residencial J.K – B. Boa 

Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78.068-000; devendo ser intimada para a 

realização dos trabalhos.

Fixo a comissão do leiloeiro no percentual de 5% do valor do bem 

arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação.

 Expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

Saliento que em caso de Adjudicação, Suspensão e/ou Acordo, o leiloeiro 

não terá direito aos honorários, bem como, que todos os atos das praças 

ficarão a encargo do leiloeiro.

Remeta-se ao cartório judicial informar a data e horário de realização das 

hastas públicas.

Expeça-se o necessário.

Prestem informações atualizadas ao Juízo Deprecante.

Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66476 Nr: 234-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora do teor final da r. sentença. "...Ante o exposto, 

com fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 

consoante art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plenos e exclusivos 

do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar. CONDENO o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (ID. 5917012 - 

07/0/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88958 Nr: 1996-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Schena da Rocha de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/02/2019, às 

16:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 28440 Nr: 1435-45.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes Santana Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para que tomem a devida ciência 

acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 67171 Nr: 493-03.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Paulo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE MINUZI - OAB:14631, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:4198

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88678 Nr: 1862-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Leorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para impugnar a ação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 1930-79.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Calixto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61176 Nr: 1056-31.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Rocha dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para que tomem ciência acerca do 

retorno dos autos e requerer o que de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 12917 Nr: 1607-94.2004.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Roberto Antônio Jacinto, Gilda Maria Dias 

Jacintho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrosio Palla, Alceu Lemos de Medeiro, 

Mauricio Egido Nunes, Francisco Belisardo Egido Nunes, Agnaldo Egido 

Nunes, Marcos Roberto Egido Nunes, Francisco Eduardo Capitani 

Resende, Carlota Adelaide Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Considerando que Fábio Capitani Resende tem advogado constituído nos 

autos, tanto que promoveu Recurso de Apelação e obteve a nulidade da 

sentença, apesar da contestação realizada por negativa geral por 

Defensor Público, reabro o prazo para contestação por parte de Fábio 

Capitani Resende, o qual deve ser intimado via DJE, por seu advogado 

constituído.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contestação, 

certifique-se e intime-se novamente a parte autora para se manifestar, em 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 79439 Nr: 1957-28.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J FLAVIANO VIEIRA – ME, Djalma Flaviano 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 78170 Nr: 1367-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 AÇÃO PENAL Nº 1367-51.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 78170.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

I – Tendo em vista que na peça de Resposta Escrita não foram arguidas 

preliminares ou prejudiciais de mérito, bem como não havendo nos autos 

qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, ratifico a decisão 

de recebimento da denúncia e determino o prosseguimento do feito.
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II – Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27.02.2019, às 

14:00 horas.

III – Intime-se o acusado, a defesa e as testemunhas arroladas, bem como 

requisitem-se as que exerçam função pública, na forma do disposto no 

art. 221, § 3º do CPP.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 3028-65.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 AÇÃO PENAL Nº 3028-65.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 81456.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, 

no prazo legal.

Após, INTIME-SE o Advogado da defesa, via DJE.

 Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 80974 Nr: 2742-87.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Oliveira Aurelio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 A preliminar de inépcia da peça acusatória suscitada pelo réu há de ser 

rechaçada.Acerca dos requisitos da denúncia o art. 41, do CPP, assim 

dispõe, verbis:“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado 

ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”Em análise 

perfunctória da peça encartada à fl. 04, observa-se, à saciedade, a 

presença inequívoca dos seus requisitos básicos e essenciais, na medida 

em que houve clara exposição do fato delituoso com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado e classificação do crime que 

lhe é imputado, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da 

persecução penal.Deve ter tida por apta a peça inaugural, que descreve 

adequadamente o fato criminoso, possibilitando o exercício da ampla 

defesa.Aliás, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia só pode 

ser acolhido quando sua deficiência impedir a compreensão da acusação 

e, consequentemente, a defesa dos réus, o que não se verifica na 

hipótese dos autos, pois a inicial contém a exposição clara dos fatos tidos 

como delituosos” (STJ – HC nº 113.657-SP – 5ª T. – Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia – j. 03/12/09 – DJ 05/10/09).É o quanto basta.Posto isto, 

mantenho a decisão que recebeu a denúncia, designando audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27.02.2019, às 13:00 horas, 

oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa e interrogado o acusado.Intime-se o acusado, a 

defesa e as testemunhas arroladas, bem como requisitem-se as que 

exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP.Dê-se ciência ao Ministério Público.Às providências. 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 29254 Nr: 2252-12.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pedro Nunes-ME, Antônio Pedro Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

Procurador Federal do IBAMA-MT - OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se imediatamente a determinação proferida em 14/4/206 (fl. 24)

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30370 Nr: 809-89.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pedro Nunes-ME, Antônio Pedro Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se imediatamente a determinação proferida em 14/4/206 (fl. 24)

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 1388-71.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pedro Nunes-ME, Antônio Pedro Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Seguem os demonstrativos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD, a fim de obter informações sobre possíveis bens penhoráveis 

de propriedade dos Executados.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 O Credor, em cinco (5) dias, manifeste-se sobre a referida consulta.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23207 Nr: 1982-56.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Beyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rodrigues Pedrosa, Adolfo Herberts

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, a fim de DECLARAR o domínio da Autora Selma Beyer sobre a 

área de 111,5866, descrita no Memorial Descritivo (fls. 107) e, de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

servindo a presente, de título para registro no Registro de Imóveis desta 

Comarca.Decorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE o devido mandado para 

transcrição, ao Cartório de Registro de Imóveis em nome de Selma Beyer. 

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita proceda 

ao registro da sentença sem emolumentos (art. 6.º da Lei n.º 

6.969/81).Contudo, o registro da sentença fica condicionado à 

apresentação dos seguintes documentos pela parte autora no Cartório de 

Registro de Imóveis:a)georreferenciamento da área usucapida; 

b)comprovantes do pagamento do ITR referentes aos últimos 05 (cinco) 
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exercícios ou certidão de regularidade fiscal de imóvel rural expedida pela 

Receita Federal, bem como, o certificado de Cadastro de Imóvel Rural – 

CCIR e levantamentos topográficos (memorial descritivo e ART).Deixo de 

determinar a intimação do INTERMAT para manifestar sua anuência em 

relação ao georrefereciamento haja vista que o mesmo costuma ser 

consultado pela Procuradoria do Estado.Do mesmo modo, deixo de 

determinar a intimação dos confrontantes tendo em vista que já foram 

cientificados da ação (fls. 35, 76) e nada opuseram. Consigno que de 

acordo com a Lei n.º 795, de 16 de agosto de 2011, art. 2.º, inciso IV, não 

há incidência do ITBI na espécie.Com o trânsito em julgado desta sentença, 

intime-se o INCRA do teor da decisão para fins de cadastramento do 

imóvel rural, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei nº 4.947/66, fazendo 

constar no mandado a identificação do imóvel, na forma do § 3º do art. 

225 da Lei nº 6.015/73, e o endereço completo do usucapiente.Isento de 

custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 50572 Nr: 2083-54.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Vistos.

Passados mais de cinco (5) meses da manifestação da Exequente (fls. 

164-165), intime-se-a para dizer acerca dos pagamentos dos alimentos, 

devendo apresentar planilha com os valores em débito.

Intime-se o Executado sobre a avaliação do imóvel (fls. 161-162).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 79013 Nr: 1768-50.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eclesiane Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Janice Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT

 Vistos.

Devem aguardar a pauta de audiências do Juiz Titular, posto a indicação 

de prova oral pela Ré (fl. 60), não se podendo, sob pena de cerceamento 

de defesa, julgar antecipadamente a lide.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 28392 Nr: 1387-86.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pedro Nunes-ME, Antônio Pedro Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a falta de pagamento da diligencia do oficial de justiça, 

SUSPENDO o presente processo executivo.

 Dê-se baixa no relatório estatístico, decorrido o prazo de um (1) ano da 

suspensão, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 65076 Nr: 2759-94.2015.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdMC, AdMS, LTdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em cinco (5) dias, a Autora informe nos autos o numero do CPF do 

Executado.

 Considerando que o maior interesse da lide é a percepção dos alimentos 

e não a formalidade processual em si, pois certamente o alimentando não 

vai poder se nutrir dos papéis destes autos, desde logo, determino sejam 

realizadas buscas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, juntando-se 

extratos da consulta.

Com os resultados retornem conclusos os autos, para avaliarmos a 

necessidade de designar audiência de instrução.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 64610 Nr: 2612-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Bisco, Melissa Cristina 

Carvalho Bisco, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não advindo efeito suspensivo aos Embargos em apenso, manifeste-se o 

Exequente ao prosseguimento da Execução, indicando bens à penhora ou 

requerendo o que entender de direito, em dez (10) dias.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 90216 Nr: 2635-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Bisco, Melissa Cristina Carvalho 

Bisco, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Sobre a Impugnação apresentada pelo Banco Embargado, manifestem-se 

os Embargantes, em dez (10) dias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 919-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Andrey Rondon Pagnussat ME, Marcelo Andrey 

Pagnussat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Negimar Inacio de Moura Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudir Miguel Berticelli - 

OAB:6.111A/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:13.056/MT, LUIZ CARLOS 

CONEJO - OAB:OAB/MT13.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos.

Sobre as informações da Receita Federal, manifestem-se os Exequentes, 

em dez (10) dias.

 Intimem-se os Advogados subscritores da petição de fls. 112-114 para 
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que esclareçam a origem dos alegados honorários, em dez (10) dias, vez 

que, salvo melhor juízo, não vislumbramos tenham os Causídicos atuado 

neste processo

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 30023 Nr: 464-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Carvalho, Delcy Mesquita de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juanez José da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido a fl. 75 e reiterado a fl. 78.

Expeça-se a carta precatória e entregue-se ao Exequente, que deverá 

comprovar a distribuição no juízo deprecante em até trinta (30) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 32638 Nr: 878-87.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Lima Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de carga dos autos pelos Peritos (fls. 140), com prazo de 

trinta (30) dias, cabendo aos Peritos informarem, nesse prazo, o valor da 

proposta de honorários para a perícia contábil.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1191 Nr: 592-03.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Peruchini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Vistos.

Informado o falecimento do Executado (fls. 302-303), manifeste-se a 

Exequente promovendo a indicação de eventual Inventariante ou sucessor 

com poderes de representação do Espólio, em dez (10) dias.

Considerando que houve penhora parcial on line de numerário via 

BACENJUD (fls. 272-273), se manifestando a posteriori o Executado 

(ainda quando em vida) (fls. 278-282), sem uma impugnação específica 

quanto ao bloqueio BACENJUD, pois se restringiu o Executado a impugnar 

o cálculo apresentado pelo Exequente, defiro o pedido de imediato 

levantamento dos valores bloqueados em favor da Exequente (fls. 

299-300).

Suprida a representação processual do Espólio do falecido José Peruchini, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para aferição dos cálculos 

apresentados pelas Partes, já abatendo-se o valor que vier a ser liberado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 22524 Nr: 1302-71.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Domingos Fabrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A, Sue 

Elien Baldaia Sampaio - OAB:11366

 Vistos.

Considerando ser público e notório que o Banco Finasa foi incorporado 

pelo Banco Bradesco, intime-se por carta com AR este último, em sua 

sede em Osasco (SP), para que compareça a estes autos e atenda à 

determinação de fl. 245, em trinta (30) dias, sob pena de aplicação de 

multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, sem prejuízo de 

presumirmos as questões contábeis em seu desfavor.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 88420 Nr: 1712-80.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euba Teodoro de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Pesquise e certifique a Secretaria acerca dos nomes de médicos do 

trabalho que porventura atendam em Paranatinga ou Primavera do Leste, 

para efeito de realização de perícia nestes autos, em trinta (30) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 88424 Nr: 1716-20.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Gaudencia de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pesquise e certifique a Secretaria acerca dos nomes de médicos do 

trabalho que porventura atendam em Paranatinga ou Primavera do Leste, 

para efeito de realização de perícia nestes autos, em trinta (30) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 88412 Nr: 1705-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabbiola da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pesquise e certifique a Secretaria acerca dos nomes de médicos do 

trabalho que porventura atendam em Paranatinga ou Primavera do Leste, 

para efeito de realização de perícia nestes autos, em trinta (30) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 74277 Nr: 3277-50.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdC, MECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos.

Não comparecendo a representante legal da Exequente na audiência de 

conciliação, na qual compareceu o Executado, determino seja intimada a 

Exequente, por sua genitora, para dar andamento no processo, em dez 

(10) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53745 Nr: 2948-43.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Francisca Dionézio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a impugnação da Fazenda Estadual (fls. 106), manifeste-se a 

Exequente, em dez (10) dias, especialmente sobre a alegação de 

incorporação da URV e sobre eventual liquidação da sentença para fins 

de se apurar se houve ou não a anunciada incorporação da URV e sobre 

o valor dos retroativos a ser pagos pela Fazenda.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 18250 Nr: 2320-98.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT, Francisco Carlos 

Carlinhos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Corso Martins e Silva, João 

Batista Martins da Silva, Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, Orivaldo Gonçalo Alves de Arruda, José Izidoro 

Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aires Vigo - OAB:84934/SP, 

Gilberto Lopes Theodoro - OAB:139.970/SP, Giselle Batista de 

Oliveira - OAB:14569-A, Giselle Batista de Oliveira - OAB:216288/SP, 

Osvaldo Nilton Rossatti - OAB:219614/SP, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelos Réus (fls. 967), os quais 

tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fls. 967) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na sentença 

de fls. 964-966.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 86623 Nr: 725-44.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angles Oliveira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradescard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Renove-se intimação do Autor para manifestação sobre a contestação, 

em dez (10) dias, oportunidade em que deve indicar se pretende produzir 

provas ou se opta pelo julgamento antecipado de mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16333 Nr: 415-58.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comexport Companhia de Comércio Exterior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cesar dos Santos, Rosemary Grandi 

dos Santos, Neuri Antonio Frozza, Marcia de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Eliel Alves de Sousa - OAB:7.397/MT, Vagner Soares 

Sulas - OAB:8455/MT

 Vistos.

Requisite-se informação à Secretaria Municipal de Saúde sobre se há 

disponibilização dos medicamentos que objetivaram esta ação às pessoas 

portadoras de diabetes deste município, em dez (10) dias.

As Partes indiquem eventuais provas a produzir ou se manifestem sobre a 

opção pelo julgamento antecipado de mérito, em dez (10) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1536-72.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Thaise Soares 

Carvalho - OAB:19.274, Jacqueline Magalhães Gonçalves - 

OAB:17.240/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Vistos.

Tempestivos os embargos declaratórios (fl. 66-69), recebo-o para 

julgamento, ante a presença dos requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar 

contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas 

decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito 

de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

 Em exame às alegações da autora, verifica-se que objetiva simplesmente 

alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com a tese por ela 

suscitada ou com o resultado que deseja obter.

Em linhas gerais, a irresignação reside em ver modificado o direito material 

tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam via inadequada 

para o intento.

 Assim, nego-lhes provimento, porque não vislumbro obscuridade, 

contradição nem omissão no decisum embargado.

 Com relação a audiência designada, verificando a certidão de fl. 75, 

devem estes autos aguardarem Juiz Titular para pauta de audiências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 58718 Nr: 3511-03.2014.811.0044
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helma Elvira Provenssi, Miranda Provenssi, Gilson 

Provenssi, Maicon Provenssi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tranquilo Provenssi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Arrolamento Sumário dos bens integrantes 

do patrimônio do falecido Tranquilo Provenssi, constando a informação e 

respectiva comprovação documental de que todos os herdeiros são 

maiores e capazes.

 Já se encontram nos autos a certidão negativa da Fazenda Federal (fl. 

39) e comprovante de isenção de pagamento do Tributo Estadual 

obrigatório (ITCD, fl. 49).

 Desnecessário a intervenção do Ministério Público, pois todos os 

herdeiros são maiores e capazes, ocorrendo in casu partilha amigável, 

dado a renúncia dos herdeiros em prol do Cônjuge supérstite, conforme 

permitido pelo art. 1.773 do Código Civil, ainda em vigor quando proposto o 

Arrolamento.

 É um breve relato dos autos.

O plano final de partilha reflete com precisão a vontade do cônjuge 

supérstite e herdeiros do de cujus, ocorrendo a consolidação do direito ao 

numerário e ao veículo exclusivamente na pessoa do Cônjuge 

Sobrevivente por ato voluntário e lícito de liberalidade dos herdeiros 

necessários.

 POSTO ISSO, nos termos do art. 659 do CPC e art. 1.773 do CC, 

considerando o completo preenchimento dos requisitos legais, Julgo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Plano final 

de Partilha (fls. 38), destes autos de Inventário dos bens deixados por 

Tranquilo Provenssi, atribuindo aos nele contemplados o seu respectivo 

quinhão hereditário, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.

Pagas as custas finais, se for o caso, expeçam-se Alvarás Judiciais em 

favor de Helma Elvira Provenssi, respectivamente para saque dos valores 

em dinheiro indicado a fl. 38 e transferência do veículo que outrora 

pertencia por direito ao de cujus, e, a seguir, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 52399 Nr: 1601-72.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleilson Menezes Guimarães - 

OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intime-se a Municipalidade Ré a trazer aos autos as informações 

solicitadas pelo Autor, imprescindíveis aos cálculos de liquidação da 

sentença, em trinta (30) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 4861 Nr: 180-04.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamiro Reis Luis, Banco do Brasil S/A, João Oliveira de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7669-0, Ariane Tanara Bastos de Lima - OAB:7.669-O/MT, 

Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.271- O/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, JANICE 

TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:18192/A, João Oliveira de 

Lima - OAB:4257-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Homero Amilcar Nedel 

- OAB:3483/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o Banco do Brasil, por carta, para que informe, em 

dez (10) dias, quais Advogados representam a Instituição Bancária nestes 

autos, dado a informação dos advogados recém constituídos de que o 

jurídico interno do Banco assumirá a representação nestes autos (fl.112).

Realize-se a penhora on line pelo BACENJUD em favor do credor dos 

honorários sucumbenciais (fl. 110), em contas do sucumbente Jamiro Reis 

Luiz, juntando extrato nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 997-77.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

A Exequente deve trazer os cálculos do retroativo a receber antes da 

formação do Precatório na modalidade RPV, em vinte (20) dias.

Intime-se o Município de Paranatinga/MT, na pessoa do Prefeito Municipal, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a incorporação do 

reajuste de 11,98% da URV nos vencimentos da Exequente, nos 

parâmetros da Sentença/Acordão que ora se executa, sob pena de multa 

de que trata o § 1º, do art. 536 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2017-11.2011.811.0044

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ormindo Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio de Castello Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Parmegiani - 

OAB:74424/SP

 Vistos.

Antes de decidir os Embargos, determino sejam remetidos ao Contador 

Judicial para aferição da correção dos cálculos do débito apresentados 

por ambas as Partes.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24520 Nr: 553-20.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia Anne Kelly 

Rodrigues do Amaral - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que em se tratando de título executivo judicial a execução 

deverá ser processada como cumprimento de sentença (art. 528 CPC), 

procedam-se as retificações e anotações necessárias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 577 de 824



2. Após, cumpra-se a última parte da decisão de fl. 141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61757 Nr: 1323-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Silva Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

Junte-se cópia da sentença nos autos em apenso e, após arquive-se a 

presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 62508 Nr: 1663-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L.RUPOLO – ME, Deivison Leandro Rupolo, 

LUNALVA MENDES DA SILVA JERKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Deferida a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira em nome dos devedores executados (fl. 56), foi bloqueado o 

valor de R$ 5.976,48 e R$ 72,84 de contas da executada Lunalva Mendes 

da Silva Jerke (fls. 57/58), que se insurgiu contra o referido bloqueio, sob 

o fundamento de se tratar de numerário de sua conta corrente/poupança. 

(...). No caso em tela, ante a escassez dos documentos colacionados pela 

co-devedora Lunalva Mendes da Silva Jerke (fls. 61verso/64), não 

prosperam as alegações postas de que o valor bloqueado é oriunda de 

conta poupança, a ensejar o desbloqueio do valor por força da 

impenhorabilidade.Decorrido o prazo recursal, proceda a vinculação do 

valor bloqueado nos presentes autos e INTIME-SE o exequente a dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, em caso de decurso de prazo, sem 

manifestação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 10083 Nr: 833-98.2003.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Parron Aranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Miguel Solani Tornades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaide Lucila de Camargo 

- OAB:1933-MT, Eliane Moreira da Cunha - OAB:2296-E, Milton Vizini 

Corrêa Junior - OAB:3076 A, Salvador Pompeu de Barros Filho - 

OAB:5714- MT, Simone Fengler Spiering - OAB:11920/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento, referente ao pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de avaliação a ser 

cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51028 Nr: 205-60.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilar Sartori, Adilmar Sartori, Altair Sartori, 

Lirge Maria Sartori Theotonio, Marcia do Prado Sartori, Wellington Sanches 

Theotônio, Inês Bernardete Gasparin Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente à diligência do 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação a ser 

cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61087 Nr: 1014-79.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as determinações do provimento 56/2007 CGJ, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte autora, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, efetue o pagamento das diligências do oficial de justiça, 

para cumprimento do ato de citação e busca e apreensão. Nada mais. 

Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 60698 Nr: 858-91.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derci Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Aurélio Milanesi, Leonida Rothe Milanesi, 

Paulo André Gonçalves, Regina Lucia Gonçalves, Ana Paula Gonçalves 

Veiga, Moisés James Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Rezende Iunes de 

Sousa - OAB:12.867, Pedro Henrique Ortega de Calazans - 

OAB:18.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Luza - OAB:14.059/MT, 

Gisele Sorensen - OAB:9240/MT, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O, Pedro Emílio Bartolomei - OAB: 12.306-B/MT, Sandra 

Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366/MT

 Vistos.

Ante o teor do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação nº 

144673/2016 (fls. 638/642) que cassou a sentença de fls. 356/358 que 

extinguiu a lide, determino:

1. INTIMO a parte autora, via DJE, para, querendo, em 15 dias, impugnar a 

contestação ofertada às fls. 102/125.

2. Após, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 57618 Nr: 2845-02.2014.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Aurélio Milanesi, Leonida Rothe Milanesi, Paulo 

André Gonçalves, Regina Lucia Gonçalves, Ana Paula Gonçalves Veiga, 
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Moisés James Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Pedro Feltrin, Derci Dias Machado, 

Ademir José Piccinin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Sorensen - 

OAB:9240/MT, Mauro Portes Junior - OAB:10772/MT, Pedro Emílio 

Bartolomei - OAB: 12.306-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Rezende Iunes de 

Sousa - OAB:12.867, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B/MT, Maria 

Luiza Cardoso de Campos Sousa - OAB:14.560, Pedro Henrique 

Ortega de Calazans - OAB:18.550/MT

 1. Considerando que não há mais questões preliminares a serem 

resolvidas; passo ao saneamento do feito, nos termos do artigo 357, II e 

seguintes do CPC, passo a fixar os pontos controvertidos sobre os quais 

recairão as provas. 2. Como se trata de interdito possessório onde posse 

é fato, bem como o ônus de comprová-la recai sobre o autor quanto ao 

fato constitutivo e os réus quanto aos fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos, nos termos do art. 373, I e II do CPC, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão as provas: a) A origem da POSSE 

da parte sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício, 

inclusive do exercício da função social rural sobre esta; b) Se esta POSSE 

era pública, mansa e pacífica na data da suposta ameaça de turbação; c) 

A existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; d) Quando e de 

que forma se deu a suposta ameaça à posse e/ou turbação/esbulho 

imputadas aos réus; 2. Para elucidar os pontos controvertidos acima, 

defiro a produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais. 3. 

INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedirem esclarecimentos ou 

solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como 

INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o seu rol de 

testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, nos termos 

do artigo 450 do CPC. 4. RESSALTO que pela nova sistemática cabe aos 

d. patronos dos autores intimarem as suas testemunhas (art. 455 do CPC); 

5. INTIMO as partes, no mesmo prazo, para indicarem um representante, 

com conhecimento dos fatos, para prestar depoimento pessoal, que 

deverá ser advertido de que serão presumidos confessados os fatos 

alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º 

e 2º do Código de Processo Civil. À SECRETARIA determino: 6. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos para designação da audiência de 

instrução pelo d. Magistrado designado para jurisdicionar nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 2689-14.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Delcy Mesquita 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, Marco Antonio A. Ribeiro - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, Yanomani Cardoso Rosa - OAB:16774-MT

 Vistos.

1. Para análise do pedido de fl. 119, determino que a parte exequente 

traga aos autos, no prazo de quinze dias, a matrícula atualizada do bem 

que pretende penhora, uma vez que o documento apresentado às fls. 

120/122, foi expedido há mais de quatro anos.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 3776 Nr: 149-18.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demetrius Barbosa Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoela Ribeiro Guerino - 

OAB:73.469/PR

 Vistos.

1. Defiro o pedido de expedição de novo termo de penhora para 

averbação no cartório de registro de imóveis.

2. Indefiro por ora, a realização de bloqueios via BACENJUD e INFOJUD, 

pois a penhora do imóvel poderá ser suficiente para garantia do credor e 

somente não concluiu o procedimento expropriatório pela inércia da parte 

exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 83829 Nr: 4158-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Tserewaiho Werehite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

1. Os autos já foram sentenciados às fls. 86/88, e o Município de 

Paranatinga ofertou recurso de apelação às fls. 89/102, no entanto a 

secretaria inadvertidamente certificou prazo de contestação e intimou a 

parte autora para impugná-la conforme fls. 103/104, e esta impugnou a 

contestação, mesmo já havendo sentença, conforme fls. 105/110.

2. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM, para determinar o 

desentranhamento de todas as peças e certidões a partir das fls. 103, 

mediante certidão, e que a secretaria certifique quanto à tempestividade 

do recurso de apelação de fls. 89/102.

3. Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

contrarrazões à apelação e remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça 

para apreciação do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 1013-31.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusilene Santos Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

1. Intime-se o Município de Paranatinga para que se manifeste, no prazo de 

cinco dias, acerca do pedido de fl. 136.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 83365 Nr: 3941-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Soares Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da certidão de fl. 27, devolva-se a presente carta precatória 

ao juízo deprecante com as nossas homenagens.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69793 Nr: 1558-33.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alef Nunes Siqueira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 579 de 824



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEF NUNES SIQUEIRA, Cpf: 

05437158173, Rg: 25949047, Filiação: Clebia Nunes Gonçalves e 

Claudiomar Siqueira Martins, data de nascimento: 18/08/1993, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), seviços gerais- olaria. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 25 de maio de 2016, na 

Rua 17 de dezembro, nº 302, Centro, desta cidade, o denunciado adquiriu 

coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um notbook, marca 

philco, cor rosa, subtraido na residencia da vitima por Leandro Paulino da 

Silva, entre outros objetos.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do acusado Alef Nunes Siqueira, qualificado 

no presente feito.Outrossim, conforme consta à fl. 27, foi arbitrada fiança 

no valor de R$ 880 (oitocentos e oitenta reais), ficando o acusado ciente 

de suas obrigações, previstas nos artigos 327 e 328 do Código de 

Processo Penal, no entanto, os autos dão conta de que o acusado não foi 

encontrado no endereço para que o mesmo fosse citado para responder a 

demanda.Sendo assim, decreto a quebra da fiança pelo réu, nos termos 

do artigo 343 do CPP, tendo em vista que descumpriu os seus deveres, 

especialmente o de manter o seu endereço atualizado, importando na 

perda da metade do valor recolhido, devendo o valor ser reservado para o 

pagamento das custas processuais e encargos em caso de condenação 

(artigo 345 do Código de Processo Penal).Cite-se o acusado via 

edital.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de 

outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51595 Nr: 801-44.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvanio de Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEUSVANIO DE OLIVEIRA ALVES, Cpf: 

96618892104, Rg: 0983181-9, Filiação: Maria C. Oliveira Alves e Silvio 

Alves de Oliveira, data de nascimento: 17/04/1973, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, solteiro(a), operador de máquinas agrícolas. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos presentes autos que no dia 10 de abril de 

2013, neste Municipiuo de Paranatinga, o denunciado subtraiu para 

proveito proprio, uma folha de cheques no valor de R$ 3.200,00 

pertencente a itima Pedro Largo da Silva.

Despacho: AÇÃO PENAL - CÓDIGO Nº 51595VISTOS EM REGIME DE 

EXCEÇÃO.Defiro o pedido formulado na cota ministerial de fl. 

118.Proceda-se a c i tação do acusado por  Ed i ta l .À s 

providências.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82203 Nr: 3425-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Ribeiro Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA RIBEIRO DUARTE, Cpf: 

89306775172, Rg: 1303185-6, Filiação: Leonides Ribeiro Duarte e Italino 

Duarte, data de nascimento: 01/11/1972, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguia-MT, convivente, gerente de fazenda. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 04 de setembrod e 2017, 

na /rua Osvaldo Candido, nº 1142, Bairro Novo Horizonte, neste Municipio 

de Paranatinga, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido (um 

revover e municçoes) sem autorização e em desacordo com a 

determianção legal, bem como recebeu/conduziu coisa que sabia ser 

produto de crime, consistente em um veiculo VW Fox, cor preta, Placa 

ENX-5276.

Despacho: AÇÃO PENAL – CÓD. 82203VISTOS EM REGIME DE 

EXCEÇÃO.Defiro o requerimento Ministerial de fls. 66/67.Cumpra-se, 

incontinenti, a r. decisão de fls. 34.Cite-se o acusado.Às 

providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana 

Cristina Silva MendesJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72908 Nr: 2753-53.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Paulo dos Santos Pereira, Regina Cariane 

Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA, 

Rg: 2512530-3, Filiação: Adriana Ferreira dos Santos e Joao Batista Pires 

Pereira, data de nascimento: 28/08/1996, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, convivente, lavador de carro e atualmente em local 

incerto e não sabido REGINA CARIANE SIMÕES, Cpf: 05495212169, Rg: 

2593174-1, Filiação: Renato Ivo Roberto Simões e Ilse Catarina Southier, 

data de nascimento: 18/01/1996, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, estudante/cozinheira. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos atuos que no dia 23 de setembro de 2016, 

na Rua Tiradentes, 301, Bairro Novo Horizonte, Municipio de Paranatinga, o 

denunciado tinha em deposito, substancvia entorpecente, aprentando ser 

maconha e cocaina, alem de cultivar vegetal aparentando ser maconha 

para a preparação de drogas, sem autoreização e em desacordo com a 

determinação legal. E a acusada Regina Cariane Simões, possuia e 

mantinha sob sua guarda, muniçoes calibre 22, sem autorização e em 

desacordo com a determinação legal.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma DEIXO de 

decretar a prisão preventiva do acusado João Paulo dos Santos Pereira, 

nos termos da fundamentação supra.Outrossim, conforme consta à fl. 28, 

foi arbitrada fiança à acusada Regina Cariane Simões no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), ficando a acusada ciente de suas obrigações, 

previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, no entanto, 

os autos dão conta de que a acusada não foi encontrada no endereço 

para que a mesma fosse citada para responder a demanda.Sendo assim, 

DECRETO a quebra da fiança pela ré, nos termos do artigo 343 do CPP, 

tendo em vista que descumpriu os seus deveres, especialmente o de 

manter o seu endereço atualizado, importando na perda da metade do 

valor recolhido, devendo o valor ser reservado para o pagamento das 

custas processuais e encargos em caso de condenação (artigo 345 do 

Código de Processo Penal).Citem-se os acusados via edital.Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de 

outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva MendesJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55516 Nr: 1427-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Dias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TALITA DIAS SANTOS, Rg: 2245974-0, 

Filiação: Vera Lucia da Silva Dias e Valdir Ferreira dos Santos, data de 

nascimento: 20/04/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

desempregada. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos atuos que no dia 23 de abril de 2014, na 

/rua 10 de Maio, Bairro Vila Concórdia, neste Municipio de Paranatinga, a 

denunciada tinha em deposito, substancia entorpecente, aparentando 

pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com a 

determinação legal ou regulamentar.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma DEIXO de 

decretar a prisão preventiva, nos termos da fundamentação supra.II – 

Cite-se a ré via edital.III – Dê-se ciência ao Ministério Público.Às 

providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana 

Cristina Silva MendesJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51716 Nr: 925-27.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

88964337115, Rg: 19798628, Filiação: Jane Rodrigues de Oliveira e 

Euripedes de Oliveira, data de nascimento: 15/08/1979, brasileiro(a), 

natural de Goiania-GO, solteiro(a), técnico em eletromecânica. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos atuos que no dia 19 de março de 2013, na 

Rodovia MT-130, Km 08, Zona Rural, neste Municipio de Paranatinga, o 

denunciado tinha em deposito, conduziu um veiculo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razao da influencia de alcool, agindo 

assim em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Despacho: AÇÃO PENAL – CÓD. 51716VISTOS EM REGIME DE 

EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor das certidões de fls. 45/46 e 70-v e o 

requerimento formulado pelo representante do Ministério Público (fls. 71), 

cite-se o acusado Charles Rodrigues de Oliveira, via edital, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal,para responder a acusação, por 

escrito no prazo de 10 (dez) dias.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo 

Penal.Decorrido o prazo, se o acusado, citado por edital, não comparecer 

em juízo, nem constituir advogado, DECLARO a suspensão do processo e 

do curso do prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do Código de 

Processo Penal. Às providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de 

outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva MendesJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78221 Nr: 1390-94.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Atanázio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONAIR ATANÁZIO DE ALMEIDA, Cpf: 

02367999163, Rg: 1958434-2, Filiação: Adailto Atanázio de Almeida e 

Nadir Martins de Oliveira, data de nascimento: 05/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), serviço braçal. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos, que no dia 28 de janeiro de 2017, na 

Av. BRasil, CEntro de Gaucha do Norte, Municipio de Paranatinga, o 
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denunciado conduziu veiculo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razao da influencia de alcool, bem como desobedeceu a 

ordem legal de funcionario publico e desacatou funcionario publico em 

razao da função, como tambem se opos a execução de ato legal, mediante 

violencia a funcionario competente a excuta-la.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma DEIXO de 

decretar a prisão preventiva, nos termos da fundamentação supra.II – 

Cite-se o réu via edital.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana 

Cristina Silva MendesJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 1389-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Rodrigues Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO RODRIGUES SILVEIRA, Cpf: 

00071174001, Rg: 53576485, Filiação: Lizane Rodrigues Silveira e Cesar 

Renato Pinto Silveira, data de nascimento: 16/10/1981, brasileiro(a), natural 

de Santana do Livramento-RS, convivente, caminhoneiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 22 de abril de 2017, na Av. 

BRasil, CEnro, proximo a garagem da Rubi /transportes, Municipio de 

Paranatinga, o denunciado conduzia veiculo automotor tipo caminhao 

Bitrem de cor prata, placa KEB 8069, acoplado a dois semi-reboques de 

placas AJU-5572 e AJU-5576, ambos com emplacamento de Primavera do 

Leste, com capacidade psicomotora alterada em razao de influencia de 

alcool.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma DEIXO de 

decretar a prisão preventiva do acusado Rodrigo Rodrigues Silveira, 

qualificado no presente feito.Outrossim, conforme consta às fls. 20, foi 

arbitrada fiança no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), 

ficando o acusado ciente de suas obrigações, previstas nos artigos 327 e 

328 do Código de Processo Penal, no entanto, os autos dão conta de que 

o acusado não foi encontrado no endereço para que o mesmo fosse 

citado para responder a demanda.Sendo assim, DECRETO a quebra da 

fiança pelo réu, nos termos do artigo 343 do CPP, tendo em vista que 

descumpriu os seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço 

atualizado, importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o 

valor ser reservado para o pagamento das custas processuais e 

encargos em caso de condenação (artigo 345 do Código de Processo 

Penal).Cite-se o acusado via edital.Dê-se ciência ao Ministério Público.Às 

providências. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana 

Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60498 Nr: 773-08.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Nunes Espindola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARIEL NUNES ESPINDOLA, Filiação: 

Lucimar Nunes Cambara e Arildo Bambil, data de nascimento: 15/03/1993, 

brasileiro(a), natural de Vila Bela da S. Trindade-MT, casado(a), operador 

de maquinas, Telefone 9951-7161. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 14 de março de 2015, na 

Fazenda GBM antiiga Fazenda Comil, BR 164, Km 12 a esquerda, Zona 

Rural, , Municipio de Paranatinga, o denunciado conduzia portava arma de 

fogo de uso permitifo, calibre 22, sem autorização e em desacordo com a 

determinação legal.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma DEIXO de 

decretar a prisão preventiva do acusado Ariel Nunes Espindola, 

qualificado no presente feito.Outrossim, conforme consta à fl. 23, foi 

arbitrada fiança no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), 

ficando o acusado ciente de suas obrigações, previstas nos artigos 327 e 

328 do Código de Processo Penal, no entanto, os autos dão conta de que 

o acusado não foi encontrado no endereço para que o mesmo fosse 

citado para responder a demanda.Sendo assim, decreto a quebra da 

fiança pelo réu, nos termos do artigo 343 do CPP, tendo em vista que 

descumpriu os seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço 

atualizado, importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o 

valor ser reservado para o pagamento das custas processuais e 

encargos em caso de condenação (artigo 345 do Código de Processo 

Penal).Cite-se o acusado via edital.Dê-se ciência ao Ministério Público.Às 

providências. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana 

Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55961 Nr: 1718-29.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abadio Lemes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABADIO LEMES DE BARROS, Filiação: 

Valdomira Lemes de Barros e Domingos de Barros, data de nascimento: 

20/12/1965, brasileiro(a), natural de Amorinopolis-GO, solteiro(a), 

vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos quer no mes de setembro de 2013, 

em horario nao averiguado, na /fazenda Baliza, neste Municipio de 

Paranatinga, o denunciado praticou ato libidinoso com menor de 14 anos, à 

vitima, que tem apenas 10 anos de idade.
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Despacho: AÇÃO PENAL - CÓDIGO Nº 55961VISTOS EM REGIME DE 

EXCEÇÃO.Defiro o requerimento Ministerial de fls. 55.Proceda-se a citação 

por edital.Intime-seÀs providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de 

outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74375 Nr: 3324-24.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irlane Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRLANE RODRIGUES DE ALMEIDA, 

Filiação: Carmem Lucia Rodrigues de Almeida e Claudemir Carlos de 

Almeida, data de nascimento: 13/08/1982, brasileiro(a), natural de 

Arapiraca-AL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no IP que no dia 19 de outubro de 2016, no 

Supermercado Barateiro, na Av. Brasil, CEntro, no Municipio de /gaucha do 

Norte, o denunciado subtraiu para proveito proprio, 97,97 de carne 

pertencente a Humberto S. Buque Lema.

Despacho: AÇÃO PENAL - CÓDIGO Nº 74375VISTOS EM REGIME DE 

EXCEÇÃO.Defiro o pedido formulado na cota ministerial de fl. 

56.Proceda-se a citação conforme requerido.Após, se a ré citada por 

edital não comparecer ou não constituir advogado nos autos, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 366 do Código de Processo 

Penal.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56530 Nr: 2093-30.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Paulo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL PAULO PEREIRA, Cpf: 

32094242846, Rg: 2033583-0, Filiação: Luis Pereira Filho e Maria do 

Socorro Santos Pereira, data de nascimento: 11/07/1979, brasileiro(a), 

natural de Icó-CE, solteiro(a), serviço gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos, que no dia 06 de outubro de 2013, 

durante o periodo noturno, na Rua Pará, nº 10, na Vila Concórdia, neste 

Municipio de Paranatinga, o denunciado praticou ato libidinoso com menor 

de 14 anos, a vitima R. dos S., que tinha apenas 08 anos de idade na 

época.

Despacho: AÇÃO PENAL - CÓDIGO Nº 56530VISTOS EM REGIME DE 

E X C E Ç Ã O . C i t e - s e  o  r é u  v i a  e d i t a l . A p ó s , 

conclusos.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.ANA 

CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69549 Nr: 1476-02.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Ronaldo 

Galvão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO GALVÃO DA SILVA, Cpf: 

13118065800, Rg: 21.067.082-2, Filiação: Zoraide Santana Galvão da Silva 

e Geraldo Benedito da Silva, data de nascimento: 09/05/1969, brasileiro(a), 

solteiro(a), produtor rural. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO RONALDO GALVÃO DA SILVA, 

para que no prazo de 20 (vinte) dias, oferecer manifestação por escrito, 

que poderá ser instruída com documentos e justificações, nos termos do 

artigo 17, §§7º e 8º, da Lei nº 8.429/92

Resumo da Inicial: Oficio 372/2014/GP, RELATANDO POSSIVEIS FRAUDES 

NOS RECOLHIMENTOS DE ITBI PERTINENTES ÁS TRANSFERÊNCIAS DOS 

IMÓVEIS CONSTANTES DAS MATRICULAS 11228 E 11245 DO CARTÓRIO 

DE 1º OFICIO DE IMOVEIS DE PARANATINGA-MT.

Despacho/Decisão: VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Considerando as 

tentativas frustradas de notificação pessoal do requerido RONALDO 

GALVÃO DA SILVA (fls. 861-verso e 961), DEFIRO o pedido de fls. 

962.EXPEÇA-SE edital de notificação do requerido RONALDO GALVÃO 

DA SILVA, com prazo de 20 (vinte) dias, para oferecer manifestação por 

escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, nos 

termos do artigo 17, §§7º e 8º, da Lei nº 8.429/92.Identifique-se o feito 

com uma tarja verde e uma amarela (artigo 347, inciso XI, da CNGC). 

Ciência ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Paranatinga-MT, 08 de outubro de 2018.ANA 

CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYA SANTANNA DE 

SOUZA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61317 Nr: 1105-72.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, Carlos 

Gustavo Fabrini Boulhosa, Paula Mecca Fabrin Boulhosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA 

PINTO - OAB:11974, Nelson Barduco Júnior - OAB:272967

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO, 

Cpf: 19123590904, Rg: 1112959, Filiação: Joaquina Rosa de Carvalho e 

João Francisco de Carvalho, data de nascimento: 10/03/1953, 

brasileiro(a), natural de Centenário do Sul-PR, casado(a), oficial do 1.º 

serviço registral desta. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO do requerido ANTONIO FRANCISCO DE 

CARVALHO, com prazo de 20 (vinte) dias, para oferecer manifestação 

por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, nos 

termos do artigo 17, §7 e 8º, da Lei nº 8.429/92.

Resumo da Inicial: Pedido de providências n.º 2242-60.2013.811.0044, 

código 53028, que tramitou perante a Diretoria do Foro desta Comarca de 

Paranatinga-MT, cujo manuseio demonstra que os requeridos praticaram 

uma série de fraudes que resultaram em enriquecimento ilícito e em 

violação de princípios da Administração Pública, subsumindo-se por isso 

em atos de improbidade administrativa .

Despacho/Decisão: VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Ressurge dos 

autos, pela manifestação de fls. 311-312, que, até o presente momento, 

não foi realizada a notificação por edital do requerido ANTONIO 

FRANCISCO DE CARVALHO.Assim, EXPEÇA-SE edital de notificação do 

requerido ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída 

com documentos e justificações, nos termos do artigo 17, §7 e 8º, da Lei 

nº 8.429/92.Identifique-se o feito com uma tarja verde e uma amarela 

(artigo 347, inciso XI, da CNGC). Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Paranatinga-MT, 08 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYA SANTANNA DE 

SOUZA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 457-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Inácio Pereira, Hospital Municipal de 

Paranatinga, Francisco Pedro Bezerra da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaiza Aparecida Marques 

Freitas - OAB:24086-O/MT, João Ricardo Filipak - OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - OAB:

 Assim, fixo os seguintes pontos:1)A relação de causalidade entre o 

evento danoso e o atendimento recebido no hospital público de 

Paranatinga;2)A culpa exclusiva da vítima pelo agravamento dos 

danos;1.Para elucidar os pontos controvertidos defiro a produção de 

prova testemunhal e documental.2.O ônus da prova do primeiro ponto 

controvertido é do autor e, do segundo, do MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA.3.Exclua-se o nome dos réus Joaci Inácio Pereira e 

Francisco Pedro Bezerra da Cruz do polo passivo da ação;4.Promova a 

RETIFICAÇÃO do polo passivo a fim de constar, no lugar do HOSPITAL 

MUNICIPAL DE PARANATINGA o nome do MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA/MT.5.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.6.À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos, em não havendo 

manifestação, designe-se audiência de instrução conforme a 

disponibilidade de pauta do d. Juiz titular ou designado.5 - Cumpra-se com 

urgência, pois se trata de processo de META.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 52990 Nr: 2204-48.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferrairo 

Honorio - OAB:115.461 -SP

 Dos pontos controvertidosConsiderando que não há mais questões 

preliminares a serem resolvidas passo a fixar os pontos controvertidos 

sobre os quais recairá a prova:1)O efetivo atraso na entrega dos 

produtos e sua relação de causalidade com eventual dano experimentado 

pelo autor;2)A mudança do produto sem a autorização do autor e sua 

relação de causalidade com eventual dano experimentado pelo autor;3)A 

ineficácia, deficiência ou adulteração dos produtos adquiridos das rés e 

utilizados pelo autor;1.Para elucidar os pontos controvertidos defiro a 

produção de prova testemunhal, documental e utilização de prova 

emprestada.2.O ônus da prova é do autor, haja vista que além de não se 

tratar de relação de consumo, já que o autor não é o destinatário final do 

produto.3.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC.4.À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos, em não havendo 

manifestação, designe-se audiência de instrução conforme a 

disponibilidade de pauta do d. Juiz titular ou designado.5 - Cumpra-se com 

urgência, pois se trata de processo de META.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 64784 Nr: 2669-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Schuster Mol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 Vistos.

INTIMO a parte embargada, via DJE, para, querendo, em 15 dias, 

manifestar-se sobre a contestação ofertada pela instituição financeira 

embargada.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos para saneamento ou 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 28597 Nr: 1594-85.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Carlos Schuster, Edemar Inácio 

Schuster, Neusa Muhl Schuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:30515, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-A

 Vistos.

Cumpra-se conforme determinado na sentença exarada nos autos da 

ação de embargos de terceiros cód. 64785, a fim de proceder com o 

desbloqueio ora realizado.

Ainda, INTIMO a parte exequente para, em 05 dias, manifestar interesse no 

prosseguimento da lide, sob pena de extinção e revogação da decisão de 

fls. 191/192v que autorizou o bloqueio via bacenjud.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 23873 Nr: 2653-79.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmo Alves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio José Luiz ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frank Antonio da Silva - 

OAB:12372, Sérgio Caetano Cardoso - OAB:12.138/MT, Sérvio Túlio 

Miguéis Jacob - OAB:6204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivani Pereira Silva - 
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OAB:10235-MT, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 78 a fim de que se retifique o pólo tendo em vista 

que o cumprimento de sentença foi proposto pelo d. Advogado Edivani 

Pereira Silva contra Elmo Alves Garcia.

Portanto, retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo para constar o 

nome correto das partes, bem como INTIME-SE a parte executada, por 

seus advogados para proceder com o pagamento voluntário do débito 

indicado às fls. 69/70v, conforme já determinado na decisão de fl. 67.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exeqüente para se manifestar, em 05 

dias, após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 50236 Nr: 1761-34.2012.811.0044

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Rosangela Satana Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisberto Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Sanches - OAB:3.510-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839-A/MS

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que assiste parcial razão a manifestação 

do Estado de Mato Grosso de fls. 250/252v, tendo em vista que nos 

processos onde a parte é beneficiária da gratuidade judiciária os 

honorários técnicos devem seguir a tabela anexa à Resolução CNJ nº 232, 

de 13 de julho de 2016.

Em sede de ação demarcatória, o valor estabelecido é de R$870,00 

(oitocentos e setenta reais), conforme item 2.5, do referido anexo.

Contudo, considerando que a área em litígio compreende uma extensão de 

terras com 1.499 hectares, entendo que o caso se emolda no permissivo 

do art. 2º, §4º da referida resolução, que autoriza a majoração do valor 

em até 05 (cinco) vezes.

Portanto, dada a complexidade do trabalho técnico, nos termos do art. 465, 

§3º do CPC e em atenção ao art. 2º, §4º da Resolução CNJ nº 232/2016, 

arbitro os honorários periciais em R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e 

cinquentas reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

conforme dotação orçamentária.

INTIME-SE a empresa nomeada para manifestar interesse na realização do 

trabalho técnico pelo valor arbitrado, em 05 dias, após, INTIMEM-SE as 

partes, também, em 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 32728 Nr: 968-95.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Amaral de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Geraldo Beneton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, veriico que em verdade o atrasou deu-se por 

culpa exclusiva da parte autora e não subsiste a alegação de que o d. 

Advogado da parte ré ficou retirou o processo em carga pelo período 

indicado no item 2 de fl. 164.

Outrossim, visando dar prosseguimento à lide, considerando que a parte 

complementou o valor dos honorários técnicos, INTIME-SE o d. perito a fim 

de que dê início à perícia.

Desde já, determino a expedição de alvará, no importe de 50% (cinquenta 

por cento), nos termos do art. 465, §4º do CPC. Ainda, INTIMO as partes, 

via DJE, para, em 05, indicarem seus respectivos assistentes técnicos, 

que deverão ser intimados com antecedência prévia do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 28194 Nr: 1189-49.2010.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Warlen Teixeira de Araújo, Aldair João Bernardis, 

Percival Eleutério de Paula, Pedro Gomes Filho, Américo Lamberti, Santa 

Maria Empreendimentos e Participações Ltda, Edio Sandrini, Priscila Olimpio 

Reis, Luiz Carlos Rodrigues, Zenaide Veronez Sabaini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Zamignani Maluf, Alcebíades Zambiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059, Mariana Almeida e Silva Staciarini - OAB:23840/GO, 

Onedson Carvalho da Silva - OAB:7136, Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Romeu Aith Fávaro - 

OAB:260.168-SP, Valeria Regina Zamignani Gemenes - 

OAB:260267-SP

 Vistos.

Em atenção ao item “II” da decisão de fl. 438, proferida em audiência, 

INTIMO a parte ré, via DJE, a fim de, querendo, em 15 dias, apresentar 

razões finais, nos termos do art. 364, §2º do CPC.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença, 

imediatamente por se tratar de processo inserido na meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 64785 Nr: 2670-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Schuster Damski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 Ex positis, comprovada a qualidade de terceiro da embargante, bem como 

tendo a constrição judicial feriu a regra de impenhorabilidade, nos termos 

do art. 487, I, art. 674 e art. 833, x, todos do CPC, julgo procedente, com 

resolução de mérito, o pedido da embargante Rosane Schuster Damski 

contra Banco do Brasil S.A para determinar o desbloqueio do saldo 

conscrito de R$ 22.944,13 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e 

quatro reais e treze centavos deposita), nos autos da ação de execução 

cód. 28597, retificando a decisão de fls. 25/29 que indeferiu sua 

liminar.Condeno a parte embargada ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §6º, do 

CPC.Decorrido o prazo legal, não havendo requerimento, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se.Junte-se cópia desta sentença nos autos 

da ação de execução cód. 28597, em apenso.INTIMO as partes, via DJE, 

desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 72344 Nr: 2566-45.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Paulino Filisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, 

Roberto Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE MAROSTICA DE 

OLIVEIRA - OAB:11962, José Paulo Dias da Silva - OAB:25442/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:11675, Lucia Rossetto Theodoro - OAB:11675-B/MT, Marcelo 

Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 INDEFIRO o pedido de devolução do prazo.Do valor da causa.Com relação 

ao valor da causa, vejo que assiste parcial razão aos réus, uma vez que o 

valor da causa em ações possessórias tem que refletir o proveito 

econômico, que no caso dos autos mostra-se de fato, dispare com a 

realidade.A autora havia atribuído à causa o valor de dez mil reais, o que 

se mostra inadequado, sendo assim, corrijo o valor da causa, 

considerando o proveito econômico, para o valor de R$ 500.000,00 
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(quinhentos mil reais), e determino que a parte autora complemente as 

custas, no prazo de quinze dias..Não havendo questões preliminares, 

passo à fixação dos pontos controvertidos e determinação das provas 

que ainda serão produzidas.1.Como se trata de ação possessória e posse 

é fato, bem como o ônus de comprová-la recai sobre o autor quanto aos 

fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, e quanto ao pedido 

contraposto o ônus acima é imposto ao réu o ônus de provar a sua posse, 

fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a)a origem 

da POSSE das partes sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de 

exercício;b)se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do 

suposto esbulho; c)quando e de que forma se deu a suposta ameaça a 

posse e/ou turbação/esbulho alegado, com a edificação do muro, e 

delimitação das áreas.d)a existência ou não de benfeitorias e quem as 

construiu; 2.Para elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a 

produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais e postergo a 

análise de prova pericial para a audiência de instrução, onde se 

averiguará a sua necessidade.3.INTIMO as partes para, no prazo de 05 

dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, 

§1º do CPC.4. INTIMO as partes para, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC.À SECRETARIA determino:5.Decorrido o 

prazo de 05 dias, façam-se os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 21920 Nr: 685-14.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJLM, SJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - 

OAB:10235-MT, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Caetano Cardoso - 

OAB:12.138/MT, Sérvio Túlio Miguéis Jacob - OAB:6204/MT

 Vistos.

Homologo os cálculos apresentados às fls. 104/105v, e DEFIRO o pedido 

de penhora on-line. Promova o lançamento da penhora no sistema 

BACENJUD, ressaltando que a confirmação somente poderá se dar por um 

dos Magistrados que estiverem jurisdicionando nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 18345 Nr: 2422-23.2006.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Brandes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 256, I do CPC, defiro o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 138, e nomeio desde logo a Defensoria Pública para atuar 

na defesa do réu citado por edital, nos termos do artigo 72, I do CPC.

2. Será publicada apenas uma vez o edital, nos termos do artigo 257, III, 

com prazo de 20 dias, e após o seu transcurso, não havendo defesa, os 

autos devem ser remetidos à Defensoria Pública.

3. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 53133 Nr: 2338-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonaldo Balbino de Moraes, Evanildes de Oliveira 

Balbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Tsukassa Obhashi e outros, Fiorelo 

Narciso Amorim, José Trevisan, Sociedade Imobiliária Brasil Central 

Socimbra Ltda, Doelio Tondati Molina, Maria Alves de Souza Molina, 

Adalton Alves dos Santos, Ercilia Antunes Maciel Rodrigues, Francisco 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante o teor da certidão de fl. 128, intime-se pessoalmente a parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, nos termos do 

artigo 485, §1º do CPC.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 55549 Nr: 1441-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Neto, Mariana Maria de Almeida Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Arruda Junior, Instituto Jurídico de Terras 

Rurais - INTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Intimo a parte autora para manifestar-se quanto aos documentos 

solicitados pelo Estado de Mato Grosso, na petição de fls. 141/142, no 

prazo de quinze dias, apresentando os documentos solicitados ou ainda 

justificando a impossibilidade de fazê-lo.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 25878 Nr: 1906-95.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Agostineto, Laidete Boffe, Adelir Agostineto, 

Diva Fante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Maria de Fátima Lima 

Parente, João A. Fozati, Paulo Viscardi, Manufatura de Botões Cardenas 

Ltda, Otavio Teixeira Cardenas, Vera Regina Jacob Soares, João Pereira 

Pasqua, Maria Aparecida Gomes Pasqua, Maria Aparecida Corso Martins e 

Silva, João Batista Martins da Silva, José Adão do Nascimento Soares, 

Wagner Oliveira Lima, Arlindo Sarantola, Lilian Paula Secco Pasqua, Levi 

Pereira Pasqua, Norberto Fernandes, Ivoneo Florencio Amaral, Terezinha 

Rezende Amaral, João Goes, Getúlio Lourenço de Melo, José Joaquim 

Oliveira, Germano D. Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139970/SP

 Vistos.

1. Assiste razão à parte autora quanto à citação dos requeridos, realizada 

via edital, conforme petição de fls. 387/389, no entanto as partes ainda 

não foram intimadas para manifestarem-se quanto ao pedido de 

intervenção formulado às fls. 270/380.

2. Intime-se portanto, as partes, para que manifestem-se, no prazo de 

quinze dias, sob pena de aceitação tácita, nos termos do artigo 120 do 

CPC.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 57589 Nr: 2830-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio cumulada com pedido de guarda, alimentos e 

visitas.

Às fls. 37/38, a parte autora requereu a remessa dos autos à comarca de 

Tapurah pois ali passou a residir com o menor.

À fl. 49, o Ministério Público opinou pelo declínio de competência e 

remessa dos autos àquela comarca.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

 Nos termos do artigo 147, II do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

9.069/90), a competência para processar e julgar ações que envolvam 

menor é do lugar onde este se encontre.

Neste sentido também é a Súmula 383 do STJ que fixa a competência do 

lugar onde o detentor da guarda do menor se encontre, conforme destaco:

Súmula 383

A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.

Desta feita, acolho o pedido formulado pela parte autora, em consonância 

com o parecer ministerial e declino da competência, determinando com 

urgência, a remessa destes autos à comarca de Tapurah/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 9090 Nr: 158-38.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Acacio de Castro, Joselito M. Gomes, JAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EN, MIPASM, Fazenda Agrochapada, EdSB, 

Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva, LAL, EN, FJR, MFR, RRdMT, 

VCB, VCB, WCB, KFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adnair Demétrio Pereira da 

Silva - OAB:3.741, Bruno Castanha de Sousa - OAB:330.950/SP, 

Edson Azolini - OAB:3.094-MT, Ernesto Fernandes dos Reis - 

OAB:3810, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT, Marcio Fernando Ometto Casale - 

OAB:118.524/SP, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva Filho - 

OAB:285.500/SP, Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho - 

OAB:163.339/SP

 Vistos.

Ante a ausência de pagamento voluntário, defiro o pedido de penhora 

online, e determino que a secretaria promova o lançamento no sistema 

BACENJUD ressaltando que a confirmação somente poderá se dar pelo 

magistrado que estiver jurisdicionando nesta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 14192 Nr: 650-59.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Baron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848

 Vistos.

1. Em que pese as alegações da parte autora de fls. 286/287, cabe ao 

relator da apelação analisar as arguições ali realizadas.

2. Desta forma, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciar a apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 14470 Nr: 866-20.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osório de Almeida Nascimento Costa, Maria Cristina 

Pizarro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda, Joel Teixeira da Silva, 

Lindomar Bett, JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Marvulle - OAB:3110, 

Lílian Maria de Almeida - OAB:4.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicel Anésio Titto - 

OAB:89.798-SP, MARCO AURÉLIO DE BARROS MONTENEGRO - 

OAB:45.666/SP

 Vistos.

1. Verifico que a parte Tauá Biodiesel Ltda adquiriu a coisa litigiosa, e foi 

admitida nos autos, quando estes estavam em segundo grau para análise 

da sentença que havia extinto o feito sem resolução do mérito.

2. Ocorre que, quando do retorno dos autos à primeira instância, esta não 

foi intimada a ofertar sua contestação, sendo ato necessário, uma vez 

que a sentença de extinção sem resolução do mérito foi cassada, 

conforme decisão de fls. 299/300.

3. Intimo portanto, a parte Tauá Biodiesel Ltda para que oferte sua 

contestação, uma vez que ainda não foi encerrada essa fase nestes 

autos, que foram extintos pela inércia da parte autora em promover a 

citação por edital determinada à fl. 86.

4. Verifico também, que não consta nos autos a publicação do edital de 

citação conforme determinado à fl. 86, pelo que intimo a parte autora para 

que comprove o cumprimento da determinação, no prazo de cinco dias.

5. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação, intime-se 

pessoalmente a parte autora para promover a citação editalícia, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

§1º do CPC.

6. Decorrido o prazo acima assinalado, e em caso de inércia, intime-se a 

parte contrária para manifestar-se, também no prazo de cinco dias, e após 

retornem os autos conclusos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 10101 Nr: 859-96.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Antonia Stacke, Ivete Antonia Stacke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Classir Miguel Rigon - OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Pôssas de 

Carvalho - OAB:2623/MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, movida por IVETE ANTONIA STACKE 

em face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA, visando o recebimento de título 

executivo judicial.

 Às fls. 108, as partes informaram a realização da transação referente ao 

total da dívida. Assim, o acordo foi homologado e o processo suspenso, 

até o efetivo cumprimento (fls. 110). A parte exequente, às fls. 111-v, 

informou o cumprimento integral da obrigação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte exequente informou o cumprimento integral da 

obrigação, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC, o processo Código nº 10101 – CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA movido por IVETE ANTONIA STACKE em face de MUNICÍPIO 

DE PARANATINGA.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, uma vez que já quitados. Sem 

custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.
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Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 15743 Nr: 2052-78.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florenticio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido por FLORENTÍCIO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O executado pagou a integralidade da dívida, sendo expedidos os 

competentes RPVs para tanto.

Foi expedido alvará de levantamento dos valores correspondentes aos 

honorários advocatícios pertencentes ao causídico habilitado nos autos 

(fls. 148/172).

O exequente faleceu no decorrer do cumprimento de sentença, motivo 

pelo qual, o montante do valor que lhe pertencia, ficou condicionado à 

habilitação de seus herdeiros (fls. 169).

É o relatório.

 Decido.

 Dessa maneira, como os valores dos honorários advocatícios foram 

devidamente levantados, bem como em razão do patrono não ter 

providenciado a habilitação dos herdeiros nos autos, os quais seriam os 

legitimados a perceberem a parte do falecido, a extinção pelo pagamento é 

medida que se impõe.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade do débito, JULGO 

EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II do NCPC.

Oficie-se o Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Coordenadoria de 

Execução Judicial – COREJ, para ciência da presente decisão.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 24321 Nr: 347-06.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cecy Cony Utsig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

PARANATINGA, em face de ESPOLIO DE CECY CONY UTSIG, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 100/101, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 101.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 3090-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO – CÓDIGO 54297

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono de seu patrono 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena 

de extinção do feito sem resolução de mérito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 30328 Nr: 767-40.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO – CÓDIGO 30328

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 81653 Nr: 3111-81.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO – CÓDIGO 81653

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, nos termos 

da certidão de fls. 34, sob pena de arquivamento dos autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes
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 Cod. Proc.: 31467 Nr: 1897-65.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terraplan Terraplenagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Junior Maggi - 

OAB:10840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO – CÓDIGO 31467

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Considerando o teor da certidão retro, INTIME-SE, pela derradeira vez, a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 54941 Nr: 972-64.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudo Oliveira de Jesus, Josenildo Oliveira de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Nylvan José da Silva - OAB:17805/MT

 AÇÃO PENAL – CÓD. 54941

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Dê-se vista à Defesa do réu Cleudo Oliveira de Jesus, para fins de 

memorais finais.

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 1434-55.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Firmo de Souza Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Considerando que o acusado foi devidamente citado, apresentou 

resposta à acusação (fls. 96/100), verifico que não é o caso de se 

determinar a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. 

Verifico, ainda, que não restaram evidenciadas as hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP, eis que a preliminar 

ora aventada carece de razão.A defesa, em sede de defesa preliminar, 

pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta ora praticada pelo 

acusado Denis Firmo de Souza Cruz, eis que o fato só ocorreu em razão 

da negligência do réu que deixou de observar os deveres de cuidado 

necessários para dirigir um veículo automotor de forma a garantir a 

segurança dos passageiros, requerendo, assim, a absolvição sumária do 

réu, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.Em que 

pese os argumentos levantados pela defesa, razão não lhe assiste, pelo 

menos nesta fase de cognição sumária, eis que da análise dos autos, 

verifica-se que o óbito de um dos passageiros não decorreu apenas do 

fato de estar fora do seu assento, mas também do fato do réu ter 

desrespeitado a sinalização de trânsito, o que acabou acarretando o 

abalroamento entre os veículos, e, por conseguinte, o óbito de um dos 

passageiros, fatos estes que demandam maior de dilação probatória. Dito 

isto, afasto a preliminar ora levantada, eis que para o recebimento da peça 

acusatória não se faz necessário prova plena da participação do acusado 

na prática do delito ora imputado, bastando que haja indícios de autoria e 

materialidade delitiva, razão pela qual afasto a preliminar de atipicidade. 

Designo Audiência de Instrução e Julgamento, nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal, para o dia 24.01.2019, às 

13h00min.Intimem-se o acusado, as vítimas e as testemunhas arroladas 

pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca. Intimem-se ainda o 

Ministério Público e a Defesa.Dê-se vista ao Ministério Público.Às 

providências.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.ANA 

CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 32264 Nr: 506-41.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azélide Aparecida Borille Garcia, Agili 

Softwares para Área Pública Ltda, Jussemar Rebuli Pinto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT, 

PAULO CEZAR REBULI - OAB:7565, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Declaro encerrada a instrução.

Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais, na forma 

sucessiva e no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga-MT, 08 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 1605-51.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropar Comércio e Representações Ltda, 

Cleocir Bugoni, Ernandes Carlos do Nascimento, Paulina Alves de 

Carvalho, Elisane Laguião Bugoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Aires de Melo - 

OAB:11.761/CE, Alexandre Aguiar Maia - OAB:10.072/CE, Renia 

Bezerra Reis - OAB:31.371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Considerando que os executados possuem advogado constituído nos 

autos, proceda-se a intimação do patrono, acerca da avaliação do imóvel.

 Por oportuno, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

impugnação de fls. 466/469.

 Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 28937 Nr: 1934-29.2010.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lede Caitano de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.
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 Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA ajuizada por LEDE 

CAITANO DE ARAÚJO em face de JOSÉ VALDIVINO DE ARAÚJO, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 69/71, a parte requerente pugnou pela desistência da ação e a 

consequente extinção do processo.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa a nomeação 

de uma nova curadora, assim apresenta o desinteresse no 

prosseguimento da ação, uma vez que a mesma perdeu seu objeto.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 27243 Nr: 233-33.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 28714 Nr: 1711-76.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Joaquim Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 30044 Nr: 484-17.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Luiz Soares Leandro - OAB:101.959/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 30495 Nr: 934-57.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaida Moraes da Silva Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio M. V. Silva - 

Procurador Federal - OAB:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 32049 Nr: 292-50.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aluizia Lopes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 50149 Nr: 1661-79.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Angelo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 51558 Nr: 763-32.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Quintana Rydlewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 58484 Nr: 3558-74.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 59165 Nr: 137-42.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 61596 Nr: 1250-31.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nedes Resplandes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 66239 Nr: 72-13.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nanci Chaves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 67176 Nr: 498-25.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 75297 Nr: 61-47.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 78047 Nr: 1272-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 81188 Nr: 2838-05.2017.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Stiirmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 81688 Nr: 3132-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalídia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Inicialmente, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Com a confecção do alvará, PROCEDA-SE a intimação da parte 

exequente, pessoalmente, antes de sua liberação ao causídico.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89004 Nr: 2029-78.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arzelina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE 

RURAL) ajuizada por ARZELINA FERREIRA DA SILVA em face de JOSÉ 

MANOEL MATOSSO COLMAN, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 37, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a extinção 

do processo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa que o INSS já 

concedeu via administrativa o benefício pleiteado, requerendo a 

desistência e extinção do feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 67172 Nr: 494-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Vilela Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Tendo em vista que a demanda versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário em razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. 

ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia médica.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 2106-68.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espedito Caetano da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

Verifico que a autarquia previdenciária aportou aos autos o cálculo dos 

valores devidos a título das parcelas atrasadas do benefício 

previdenciário (fls. 224), somando-se em R$ 46.861,01 (quarenta e seis 

mil oitocentos e sessenta e um reais e um centavo).

Por sua vez, às fls. 231/233, a parte autora concordou com os cálculos, 

no entanto, pleiteou o valor de R$ 47.576,13 (quarenta e sete mil 

quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos).

Dessa maneira, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecer se concorda ou não com os cálculos apresentados pela 

autarquia requerida, apresentando a planilha atualizada do valor que 

entende devido.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 73079 Nr: 2824-55.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Straliotto Nicoletti & Passos LTDA, Elaine Maria 

dos Passos, Carlos Alberto Nicoletti, Emerson José Santa Catarina, Elias 

Santa Catarina, Celso Straliotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL - CÓDIGO Nº 73079

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Tendo em vista que já decorrido o prazo requerido para a suspensão (fls. 

58), INTIME-SE a Exequente a se manifestar, no prazo legal, quanto ao 

interesse no prosseguimento da Execução.

Às providências.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 2762-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Alcântara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÓDIGO Nº 65088

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pedido de desarquivamento formulado pela parte.

INTIME-SE a parte embargante para se manifestar no que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 20140 Nr: 1607-89.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sena & Galvão Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL - CÓDIGO Nº 20140

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Tendo em vista que já decorrido o prazo da suspensão requerida no 

petitório de fls. 69, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86688 Nr: 762-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Clara de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 13h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 78912 Nr: 1715-69.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde a 

data da sua cessação, ou seja, desde 13/05/2015 – fl. 28, observando-se 

os parâmetros a seguir: NOME DO(A) SEGURADO(A):MICHELE 

FRANCISCA DA SILVACADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

(CPF):036.394.811-27DATA DE NASCIMENTO:07/09/1986NOME DA 

MÃE:Cilei Francisca de LimaBENEFÍCIO CONCEDIDO:Auxílio DoençaDATA 

DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB:13/05/2015DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO – DIP:30 (trinta) dias após a intimação desta.Outrossim, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, desde a 

data da cessação do auxílio-doença até a data da efetiva implantação do 

beneficio previdenciário.Os juros de mora deverão incidir a partir da 

citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da 

Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.À correção 

monetária, aplica-se o INPC, nos termos da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91.ISENTO de custas e despesas processuais, por 

se tratar da Fazenda Pública. CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença (STJ, Súmula 111).Deixo de submeter a 

presente ao reexame necessário, diante do que estabelece o artigo 496, 

§3º do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, manifeste-se a 

autora para ulterior prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.Nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 27950 Nr: 944-38.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Aquiles de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

INTIME-SE a parte requerente, através de seu procurador, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte requerente pessoalmente, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 31284 Nr: 1718-34.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genival Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

INTIME-SE a parte requerente, através de seu procurador, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte requerente pessoalmente, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 53169 Nr: 2374-20.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

INTIME-SE a parte requerente, através de seu procurador, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte requerente pessoalmente, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 80820 Nr: 2671-85.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Santos de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde um 

dia após a cessação indevida do benefício de auxílio doença (26/07/2017 

– fls. 19), observando-se os parâmetros a seguir: NOME DO (A) 

SEGURADO(A):FELIPE SANTOS DE MATOSCADASTRO DE PESSOA 

FÍSICA (CPF):018.054.423-33DATA DE NASCIMENTO:22/10/1987NOME DA 

MÃE:Benta Santos de MatosBENEFÍCIO CONCEDIDO:Auxílio DoençaDATA 

DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB:26/07/2017DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO – DIP:30 (trinta) dias após a intimação desta.Outrossim, 

condeno a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, desde um 

dia após a cessação indevida do benefício até a data da efetiva 

implantação do beneficio previdenciário.Os juros de mora deverão incidir a 

partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 

1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.À 

correção monetária, aplica-se o INPC, nos termos da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.ISENTO DE CUSTAS e despesas 

processuais, por se tratar de autarquia. CONDENO AINDA AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 10% sobre o 

valor das parcelas vencidas até a data da sentença (STJ, Súmula 

111).DEIXO de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que 

estabelece o artigo 496, §3º do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, MANIFESTE-SE a autora para ulterior prosseguimento, no prazo de 

10 (dez) dias.Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 75412 Nr: 103-96.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Damazio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial intentado por 

Domingos Damazio dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, o que faço com supedâneo no art. 487, I do CPC.Condeno a 

autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em 

observância ao art. 85 e seguintes do NCPC, ficando suspensa sua 

exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do 

mesmo diploma legal).Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Às 

providências.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.ANA CRISTINA 

SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 2930-17.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proporcionalmente ao valor do salário 

de contribuição por mês, conforme determina a lei, efetuando o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas, desde a 

um dia após a cessação indevida do benefício de auxílio-doença 
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(01/08/2017 – fls. 43), observando-se os parâmetros a seguir:NOME 

DO(A) SEGURADO(A):Luiz Antonio MachadoCADASTRO DE PESSOA 

FÍSICA (CPF):661.316.938-20DATA DE NASCIMENTO:31/07/1953NOME DA 

MÃE:Hilda Pimenta MachadoBENEFÍCIO CONCEDIDO:Aposentadoria por 

InvalidezDATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB:01/08/2017DATA DO INÍCIO 

DO PAGAMENTO – DIP:30 (trinta) dias após a intimação desta.Outrossim, 

condeno a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso, desde um 

dia após a data da cessação indevida do auxílio doença até a data da 

efetiva implantação do beneficio previdenciário, descontando-se as 

parcelas já pagas à título de auxílio-doença durante referido período, em 

virtude da tutela antecipada deferida nestes autos. Os juros de mora 

deverão incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela 

Lei nº 11.960/2009.À correção monetária, aplica-se o INPC, nos termos da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.ISENTO DE 

CUSTAS e despesas processuais, por se tratar de autarquia. CONDENO 

AINDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 

10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença (STJ, 

Súmula 111).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 30061 Nr: 501-53.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Sebastião Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Luiz Soares Leandro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para 

condenar o Instituto Requerido ao pagamento de pensão por morte, no 

valor de 01 (um) salário mínimo à ARLINDO SEBASTIÃO RIBEIRO, bem 

como das parcelas vencidas, incluindo 13º (décimo terceiro) salário, 

descontando, no caso de já ter sido implantado outrora, os valores 

recebidos, tudo devidamente atualizadas pelo INPC, acrescidas de juros 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação 

válida.Deverá o Requerido implantar, no prazo de 30 (trinta) dias da 

intimação desta sentença, o benefício previdenciário de pensão por morte, 

com renda de 01 (um) salário mínimo, sob pena de aplicação de multa 

diária.ISENTO DE CUSTAS e despesas processuais, por se tratar de 

autarquia. CONDENO AINDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas 

até a data da sentença (STJ, Súmula 111).DEIXO de submeter a presente 

ao reexame necessário, diante do que estabelece o artigo 496, §3º do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, MANIFESTE-SE a autora 

para ulterior prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.Nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas 

necessár ias.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  INTIMEM-SE.Às 

providências.Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.ANA CRISTINA 

SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 66351 Nr: 157-96.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Ribeiro Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar, 

documentalmente, a cessação do benefício de auxílio-doença ou dizer se 

pretende sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Após, TORNEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 78045 Nr: 1270-51.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Terezinha Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

OUÇA-SE o autor, através de seu d. procurador, sobre o cumprimento da 

condenação judicial (fls. 84/85), no prazo de 05 dias.

 No silêncio VOLTEM-ME conclusos para nova deliberação.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 32070 Nr: 313-26.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Mendonça Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

INDEFIRO o petitório de fl. 207.

AGUARDE-SE a realização da audiência de instrução designada para o dia 

26 de fevereiro de 2019 às 13h, conforme decisão de fl. 206.

 Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86077 Nr: 486-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Dorigon, Paulo Baschiorotto Dorigon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

INTIME-SE a parte requerente, através de seu procurador, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte requerente pessoalmente, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86080 Nr: 489-92.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edi dos Santos Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 14h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 11-60.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Angelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

DEFIRO o petitório de fls. 120/121.

Audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 15h30min, conforme decisão de fl. 118.

 Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72865 Nr: 2733-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldino Kempf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72865

Vistos.

Intime-se o Sr. Oficial de Justiça Alessandro Vargas de Menezes, para 

que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe acerca do 

cumprimento do mandado de citação, sob pena de abertura de processo 

administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68096 Nr: 875-93.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS, RdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 875-93.2016.811.0044 (Código: 68096)

Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl.23, notifique-se o senhor Oficial de Justiça 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o mandado, sob 

pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22827 Nr: 1620-54.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leon Açucar e Alcool Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte Exequente se 

manifestasse sobre a certidao negativa de penhora, do Oficial de Justiça. 

Diante disso, nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte Exequente, pessoalmente, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81323 Nr: 2940-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francileide Lopes Medeiros Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 81323

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 22, notifique-se o senhor Oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50703 Nr: 2216-96.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Souza de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 50703

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 34, notifique-se o senhor oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26958 Nr: 2990-34.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 26958
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Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 78, notifique-se o senhor Oficial de Justiça 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o mandado, sob 

pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81632 Nr: 3098-82.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Marques Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 81632

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 92, notifique-se o senhor oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63405 Nr: 2051-44.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Remeli, Roberta Andrea Otaviano Remeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Antonio Pirani, Sandra Maria Penteado 

Pirani, 1º Tabelionato e Registradoria da Comarca de Chapadados 

Guimarães/MT., 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thales Eduardo Weiss de 

Araujo - OAB:300.862/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para manifestar sobre a certidão retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18345 Nr: 2422-23.2006.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Brandes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para trazer aos autos o resumo da 

inicial, de acordo com o art. 1.218, § 1º da CNGC, no prazo de 05 dias, a 

fim de ser expedido edital de citação, conforme decisão de fls. 362.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 1781-59.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Perera, Clarice Bee Perera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Tércio Torres de Sá, 

Terezinha Torres de Sá, Zica Amaral de Sá, Jorge Pereira, Alcina Torres 

de Sá, Vicente Amato, Raul Torres de Sá, Carmem Pires Torres de Sá, 

Silvio Torres de Sá, Maria Rita de Sá Perocco, Wagner Ferreira, Eduardo 

de Sá Perocco, Delsa Marques Perocco, Guilherme Loureiro Perocco, 

André de Sá Perocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para trazer aos autos o resumo da 

inicial, de acordo com o art. 1.218, § 1º da CNGC, no prazo de 05 dias, a 

fim de ser expedido mandado de citação, conforme decisão de fls. 362.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75461 Nr: 130-79.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Capelari - ME, Andre Capelari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor 

de R$ 28,00 (vinte e oito) reais, para cumprimento do mandado ou ofereça 

meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade informada na 

petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região em que 

deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84820 Nr: 4586-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKFdS, NSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON VIEIRA DE ASSUNÇÃO, Cpf: 

56784260104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 22.488,00 (Vinte e dois mil e 

quatrocentos e oitenta e oito reais), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

 - Poupança - 603.313.052-91 - Alessandra Kerley Firmino dos Santos - 

45840-9 - 0870 - Caixa Econômica Federal

Despacho/Decisão: Código 84820Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Processe-se em segredo de 

justiça, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Pelos fundamentos de fato e de direitos alegados pela requerente, 

fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, a ser pago 

por EDSON VIEIRA DE ASSUNÇÃO, a partir de sua citação, além de 50% 

das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas.Remetam-se os 

autos ao CEJUSC, para designação de Sessão de Conciliação/Mediação, 

devendo o feito ser cadastrado no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Secretaria da Vara, que deverá mantê-lo em escaninho próprio 

aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, conforme 

dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de Serviço nº 001/2012-NPMCSC.A 

Secretaria da Vara deverá proceder à citação pessoal do requerido, 
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através de carta precatória, e intimação da parte autora, por meio de seu 

procurador jurídico, para comparecimento à audiência designada 

(parágrafos 3º e 9º, artigo 334). Atente-se à norma disposta no artigo 334 

da legislação processual para que a audiência seja designada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o requerido ser citado 

com, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, sendo que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa de seu advogado, conforme o 

§3º do mesmo dispositivo.Em caso de êxito na composição amigável, 

voltem os autos conclusos para homologação.Caso inexitosa a 

conciliação, deverá a parte requerida apresentar sua resposta, nos 

termos do artigo 5º, § 1º da Lei nº 5.478/68, voltando-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.O não 

comparecimento da parte autora implicará em arquivamento do pedido e a 

ausência da parte requerida em revelia, nos termos do artigo 7º, da Lei nº 

5.478/68. Defiro o benefício de assistência jurídica gratuita.Ciência a 

Defensoria Pública e a representante do Ministério Público.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Resumo da Inicial: A autora é filha do requerido fruto de relacionamento 

deste com sua genitora, ora representante legal, nascidas (15/8/2002), 

conforme certidão anexada nos autos. A infante está sob a guarda de 

fato de sua genotpra sem que o pai, ora requerido, preste com o devido 

auxílio moral e material para ela. Insta consignar que sua genitora 

atualmente dispôe de poucos recursos, de forma que são muitas as 

dificuldades enfrentadas por ela para manter o sustento da prole em 

comum. Neste sentido, vislumbra-se as dificuldades da genitora da menor, 

para poder proporcionar sozinha o mínimo de dignidade como saúde e 

educação para a filha, quiça conforto e lazer. Excelência, o requerido é 

servidor público e sua remuneração mensal é de grande monta, ou seja, 

perfaz o valor bruto de R$ 8.506,20 mensais, conforme demonstrativo 

documentação anexa. Assim, em consonância ao biômio 

necessidade-possibilidade, pugna pela fixação a título de alimentos à prole 

na quantia de 02 salários mínimos vigente, atualmente equivalente a R$ 

1.874,00, bem como metade das despesas médicas, odontológicas, 

educação e vestuário, sobretudo porque tratando-se de 

criança/adolescente,a s necessidades e despesas são presumidas. 

Dessa forma, restando infrutíferas todas as tentativas amigáveis, não 

restam à requerente alternativa senão a propositura da presente ação de 

alimentos, para que o genitor, ora requerido, seja compelido a cmprir com 

sua obrigação alimentar mediante regulamentação judicial.

Paranatinga, 13 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27804 Nr: 798-94.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON HAROLD WEGNER, Cpf: 

60546085920, Rg: 4.381.098-7, Filiação: Valdir Wegner e Lady Wegner, 

data de nascimento: 20/07/1967, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, 

casado(a), ex prefeito de gaúcha do norte/contador, Telefone 

(66)3582-1420. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDSON HAROLD WEGNER, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal - 

CDA 20103430, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3430/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/03/2010

 - Valor Total: R$ 774,15 - Valor Atualizado: R$ 774,15 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Da análise dos autos, vislumbro que o AR de 

fl. 39 foi subscrito por pessoa que não o executado. Destarte, cite-se a 

parte executada, através de Oficial de Justiça, nos endereços indicado à 

fl. 35, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, 

multa de mora e encargos ou garanta a execução, conforme preceitua o 

artigo 8º da Lei nº 6.830/80, consignando que já houve o recolhimento do 

valor da diligência (fl. 27). Infrutífera, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56368 Nr: 1965-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wexiley Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toni Café Queiroz Gomes, Patricia Café 

Queiroz Gomes, Antônio Café Queiroz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICIA CAFÉ QUEIROZ GOMES, 

Filiação: Maria Socorro Vasconcelos Queiroz e Antonio Café Pereira 

Gomes, data de nascimento: 03/12/1994, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT e atualmente em local incerto e não sabido ANTÔNIO CAFÉ 

QUEIROZ GOMES, Cpf: 02650442190, Rg: 2038458-0, Filiação: Antônio 

Café Pereira Gomes e Maria Socorro Vasconcelos Queiroz, data de 

nascimento: 27/11/1987, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro/mecânico. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor conviveu com a Sra. Maria Socorro 

Vasconcelos Queiroz, ora genitora do requerido por um período por um 

período superior a 4 anos de maneira pública, contínua e duradoura como 

se casados fossem até a data do falecimento de sua companheira no dia 

16/4/2014. Devido a sua enfermidade não houve tempo para o nascimento 

dos filhos. O casal adquiriu mediante esforço comum uma chácara de 01 

hectare, onde construíram 02 casas, 1 salão comercial e 08 quitinetes, 

avaliada em R$200.000,00 (duzentos mil reais). Todavia, com o 

falecimento da genitora, o requerido se apossou dos imóveis, expulsando 

o autor do lar mediante ameação, a qual fora devidamente registrada por 

meio de Boletim de Ocorrência Policial na data de 3.6.2014. Assim como o 

requerido se nega a partilhar o patrimônio adquirido pelo casal, não restou 

alternativa ao requerente, senão a propositura da presente ação, por 

constituir medida de direito e de justiça.

Despacho/Decisão: Código 56368DESPACHODefiro o pedido de fls. 100. 

Intime-se pessoalmente a parte autora, para que compareça na Defensoria 

Pública Núcleo de Paranatinga/MT e informe a qualificação completa e o 
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endereço dos demais filhos da falecida.Paranatinga/MT, 16 de novembro 

de 2017.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 19 de setembro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 53072 Nr: 2285-94.2013.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lady Wegner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdir Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Norberto Grander - 

OAB:13.669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que foi juntada renúncia de quinhão hereditário por Edson 

Harold Wegner à fl. 147, entendo que o plano de partilha precisa ser 

retificado, uma vez que este previa a partilha entre os filhos.

2. Intimo portanto, a inventariante para que adeque o plano de partilha 

apresentado na exordial, no prazo de quinze dias.

3. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 2328-31.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto José Werlang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda, Irmãos 

Capuci Ltda, Elton Vinícius Capuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE BARBADO - 

OAB:14805-B, Robinson Fernando Alves - OAB:8.333 OAB/MS, 

Vladimir Rossi Lourenço - OAB:3.674 OAB/MS

 Os autos vieram conclusos para saneamento, no entanto há questões 

pendentes de cumprimento, em especial quanto ao teor da decisão de fl. 

66.Isto porque, não consta a comprovação da intimação da União Federal, 

muito menos certificação de eventual transcurso de prazo para sua 

manifestação.Também não foram encaminhados os autos à Defensoria 

Pública, tal como consta no item 6 da referida decisão para atuar na 

defesa dos réus ausentes, incertos desconhecidos e eventuais 

interessados.Portanto, não há como dar prosseguimento ao feito, sem que 

sejam cumpridas tais determinações, sob pena de nulidade, pelo que 

determino que certifique-se quanto à intimação da União Federal, e em 

caso negativo, que intime-a com urgência para que informe se possui 

interesse neste feito.Determino ainda a remessa dos autos para a 

Defensoria Pública para atuar na defesa dos citados por edital, da qual 

incluo também a ré Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda, nos termos do 

artigo 72, II do CPC.Decorrido o prazo para apresentação de defesa, 

retornem os autos conclusos para saneamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 14254 Nr: 691-26.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Anselmo Roesler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Batista de Oliveira - 

OAB:14569-A, Luiz Carlos Aceti Junior - OAB:120058/SP, Osvaldo 

Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 Vistos.

1. Encerrada a instrução processual, intimo as partes para apresentarem 

alegações finais de forma sucessiva, nos termos do artigo 364, §2º do 

CPC, de forma sucessiva.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 824-63.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alberi Ferst, Terezinha Serley Dal Olmo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Regina Zamignani Gemenes, Reinaldo 

Gemenes, Adelir Antônio Pase, Dilvão Roberto Pase, Patricia Zamignani 

Maluf, Celaine Salvador Pase, Faustino de Jesus Vaz, Antonio Pedro 

Aparecido Vaz, Jose Maria Vaz, Mariza Tasca Pase, Luzia de Fatima 

Moraes Vaz, Sandra Helena Giusti Vaz, Sonia Aparecida Benvenuto Vaz, 

João Morie, Dionízio Peruzzolo, Iraides Peruzzolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420b, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:772-RO, Onedson Carvalho da Silva - OAB:7136, Ricardo Batista 

Damásio - OAB:7222-B

 Vistos.

1. Considerando que o feito já foi saneado e a audiência de instrução não 

realizou apenas pela inclusão de dois réus no polo passivo da demanda, 

bem como que há um litisconsórcio passivo no caso dos autos, determino 

que a secretaria certifique se todos os réus foram devidamente citados, a 

fim de se evitar nulidades.

2. Em caso positivo, retornem os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

3. Em caso negativo, intime-se a parte autora para promover a citação dos 

que promova a citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 28596 Nr: 1593-03.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestino Rodrigues da Silva, Irene Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair dos Santos, Tarick Amaral Farah, José 

Adelvan da Costa Monteiro, Espolio de João Castilho, Evilásio João 

Maldonado, Máquinas Agricolas Romi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Vistos.

1. Ante a comprovação do recolhimento das custas, conforme fls. 

720/724, expeçam-se as competentes cartas precatórias, com urgência, 

por se tratar de processo incluso em Meta de Julgamento pelo CNJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 28586 Nr: 1583-56.2010.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela Broch de Campos - 

OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318, Janice Terezinha 

Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137

 Vistos.

1. Encerrada a instrução processual, intimo as partes para apresentarem 

alegações finais de forma sucessiva, nos termos do artigo 364, §2º do 
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CPC, de forma sucessiva.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 23882 Nr: 2661-56.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Pedrosa França de Almeida, Reinaldo 

Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Delcidio Gomes Macaúba, Edvaldo 

da Costa Macaúba, Edilson Silva Macaúba, Enilson Silva Macaúba, Iracy da 

Costa Macaúba, Evany da Costa Moraes, Carminda da Costa Macaúba, 

Espólio de Edmilson Silva Macaúba, Rosângela da Silva Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Encerrada a fase instrutória e ofertado os memoriais pelas partes, 

sobreveio petição às fls. 202/203, formulada pelo herdeiro a fim de que 

fosse depositada a cota parte de cada herdeiro da área rural 

supostamente vendida no curso da lide.

Isto posto, ante o princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no 

art. 9º do CPC, INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, em 05 dias, se 

manifestarem.

Após, façam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 14193 Nr: 651-44.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Epping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio Lotus S/A, Macotec 

Indústria Mecânica e Comércio Ltda, Carmini Facioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO 

EPPING, às fls. 131/133 contra a sentença de fls. 128/130.Afirma o 

embargante que a decisão merece reforma pois há erros quanto aos 

tamanhos da área reconhecida como usucapida pela parte autora, 

requerendo a modificação que implicaria um considerável aumento da 

área.Os autos vieram conclusos.É o relatório.Fundamento e decido.Sendo 

tempestivos, recebo os presentes Embargos de Declaração para 

discussão.Infere-se dos argumentos expostos que os embargantes na 

realidade não pretendem sanar qualquer omissão, obscuridade ou mesmo 

contradição, uma vez que a parte pretende e até sugere o texto para 

ampliação dos efeitos da sentença.A sentença excluiu expressamente os 

141,2092 hectares que possuem título originário em nome de Tertuliano 

Baldo, e a discordância da parte não pode ser interpretado como matéria 

embargável.Há um capítulo próprio na sentença, em que é analisada a tese 

dos réus, e rejeitada expressamente, o que demonstra que não há 

omissão a ser sanada. Claramente não se tratam de Embargos de 

Declaração opostos nos termos do artigo 1.022 do CPC, ainda que se fale 

em efeitos modificativos.Assim, entendo que os embargos de declaração 

ofertados se tratam de mero inconformismo da embargante o que é 

inadmissível pela jurisprudência firmada pelo Tribunal de JustiçaDesta 

feita, REJEITO os embargos de declaração ofertados pelos embargante, 

uma vez que, não há defeito a ser corrigido na sentença de fls. 128/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 16975 Nr: 1050-39.2006.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YKSdCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8.244-B/MT, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, Lazaro Roberto Moreira Lima - OAB:10006, Peterson 

Veiga Campos - OAB:17.203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Vistos em regime de exceção.

Compulsando os autos, verifico que o feito padece da homologação da 

partilha apresentada pelas partes, no entanto, sobreveio manifestação do 

Estado de Mato Grosso às fls. 2175/2177v pela não homologação 

alegando a existência de débitos fiscais em nome do referido espólio.

Assim, em homenagem ao princípio da vedação da decisão surpresa, 

previsto no art. 9º do CPC, INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 

dias, se manifestar.

Após, façam os conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 27174 Nr: 164-98.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neva Comercio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Terezinha Bressan Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos.

1. Ante o teor da certidão de fl. 48, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 26865 Nr: 2886-42.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Bressan Zata-ME, Ana Terezinha 

Bressan Zata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neva Comercio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Perboyre Bonilha 

- OAB:3844

 Vistos.

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO a executada, 

para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito 

informado às fls. 109/110, sob pena do descumprimento no prazo 

informado ensejar a aplicação de multa e de honorários de advogado no 

equivalente a 10% do valor do débito à luz do parágrafo primeiro do art. 

523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique-se e 

intime a parte exequente, para manifestar-se no prazo de 5 dias.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 14502 Nr: 896-55.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo de Vargas, Neli Maria Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848
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 Vistos.

Verifico que José Luis Modesto passou a peticionar nestes autos, como 

terceiro interessado, no entanto, tal modalidade não existe no sistema 

processual vigente.

A intervenção de terceiro, possui modalidades, como a assistência 

simples ou litisconsorcial, denunciação da lide, chamamento ao processo, 

desconsideração da personalidade jurídica, e amicus curiae, todos 

regulados entre os artigos 119 a 138 do Código de Processo Civil

Intimo portanto, o terceiro José Luis Modesto, para que no prazo de quinze 

dias, informe qual a modalidade de intervenção de terceiro pretende 

valer-se nesses autos, uma vez que não se pode admitir que terceiro 

peticione no processo sem uma correta e adequada relação processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 52386 Nr: 1587-88.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Paes Fernandes Silva, Jacyra Siqueira 

Fernandes Silva, Felício Cirilo dos Santos, Homero de Assunção 

Fernandes Silva, Leila Fernandes Arruda, Marieta Fernandes Santos, 

Lucia Fernandes Alessi, Leda Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Brasimac S/A 

Eletrodomésticos, Maicel Anesio Titto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802, Rodrigo Fernandes de Oliveira Ragazzi - 

OAB:245890/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-ABMT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754/MT

 Vistos.

1. Verifico que a parte requerida comprovou o recolhimento das custas 

processuais conforme fls. 358/359, para distribuição da Carta Precatória.

2. Desta forma determino a expedição de nova carta precatória, 

independente de recolhimento de novas custas, uma vez que a parte 

diligenciou corretamente, ao contrário do certificado à fl. 371.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 31833 Nr: 76-89.2012.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olávio Tempes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de substituição processual formulado à fl. 74, por 

Renova Companha Securitizadora de Créditos Financeiros, e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para retificar a autuação, inclusive com 

a anotação dos novos advogados.

2. Após, intime-se a autora para depositar o complemento da diligência, no 

prazo de cinco dias, conforme calculado à fl. 68, e então expeça-se novo 

mandado.

 3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a autora para dar 

seguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 55063 Nr: 1068-79.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A/MT, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de substituição processual formulado à fl. 74, por Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para retificar a autuação, inclusive com 

a anotação dos novos advogados.

2. Após, intime-se a autora para manifestar o seu interesse no 

prosseguimento do feito, em cinco dias.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a autora para dar 

seguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 1897-31.2012.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

1. Nos termos do artigo 256, I do CPC, defiro o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 138, e nomeio desde logo a Defensoria Pública para atuar 

na defesa do réu citado por edital, nos termos do artigo 72, I do CPC.

2. Será publicada apenas uma vez o edital, nos termos do artigo 257, III, 

com prazo de 20 dias, e após o seu transcurso, não havendo defesa, os 

autos devem ser remetidos à Defensoria Pública.

3. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 25104 Nr: 1137-87.2009.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Joanela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos em regime de exceção.

Defiro o pedido de conversão em ação executiva, formulado à fl. 129, uma 

vez que de acordo com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, e 

em consonância com a jurisprudência, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos 

termos do artigo 3º, § 3º, do Decreto-lei n.º 911/69, ‘o devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar’. 

Não sendo cumprida a medida, inviável falar-se no cômputo de prazo para 

apresentação da contestação, não lhe sendo aplicável a regra relativa ao 

comparecimento espontâneo prevista no Código de Processo Civil, por se 

tratar de norma especial. Precedente. 2. Mostra-se possível a conversão 

da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando ‘o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor’ (artigo 4º do Decreto-lei n.º 911/69, com redação dada pela Lei 

n.º 13.043/14). Precedentes. 3. Não se verifica malferimento às normas 

jurídicas invocadas. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Ag. Inst. nº 70064835390, 14ª Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Rel.: Mário Crespo Brum, Julgado em 19/05/2015).

Sendo assim determino:

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 823 do CPC, CITE-SE a parte 

executada, para no prazo de três dias efetuar o pagamento do débito 

informado às fls. 127/129, e fixo desde logo honorários em 10% sobre o 

valor da causa.
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2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique-se e 

intime a parte exequente, para manifestar-se no prazo de 5 dias.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 57103 Nr: 2507-28.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:14.567/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Augusto Lino Corrêa 

da Costa - OAB:13.633

 .Isto posto, com base no art. 840 do Código Civil e 487, II do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo de fl. 61/63 havido entre BANCO VOLKSWAGEN S/A, e 

ANTONIO APARECIDA DE SOUZATransitado em julgado, proceda-se às 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 54126 Nr: 256-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Coimbra Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ignes Pazinato, Ledi João Passinato, Sandra 

Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Eliane Terezinha Passinato dos 

Santos, Paulinho José Passinato, Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer 

Passinato, Ledo José Passinato, Cristina de Fátima Passinato, Paulo 

Leoncio Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MAZZUTTI NETO - 

OAB:16647

 Vistos em regime de exceção.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, em que pese, os réus 

não tenham apresentada contestação nos autos, se habilitaram no feito e 

pugnaram pela sua oitiva na Comarca de Primavera do Leste-MT.

O pedido foi deferido, conforme se denota da decisão de fl. 182, no 

entanto, não há quaisquer informações quanto ao seu cumprimento.

Desta feita, certifique-se sobre o cumprimento integral da decisão retro 

mencionada. Sendo constatado que não houve a expedição da missiva, 

cumpri-se conforme determinado na decisão acima indicada. Após, 

conclusos.

INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 25262 Nr: 1294-60.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Amauri Calvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Manoel Pereira Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:17.058/MT, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT

 PROCESSO Nº 1294-60.2009.811.0044 - CÓDIGO Nº 25262.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Às fls. 220/222 o executado pleiteou a retirada de seu nome do protesto, 

tendo em vista que o endereço constante no cartório não é o mesmo do 

domicílio do executado, de modo que todas as notificações e intimações 

estão indo ao endereço informado erroneamente.

Não vislumbro prejuízo relevante e determinante para a retirada do 

protesto em nome do executado.

Isto porque, o executado foi intimado, através de seu advogado, da 

conversão do cumprimento de sentença por intermédio de seu advogado, 

deixando de adimplir o débito.

Assim, nos termos da decisão de fls. 209, foi emitida certidão para fins de 

protesto do executado. Dessa maneira, entendo que o executado, em que 

pese ter tomado ciência da decisão que determinou que pagasse a dívida, 

quedou-se inerte, o que deu ensejo ao referido protesto.

No entanto, entendo cabível a retificação do documento de fls. 212, 

emitindo-se nova certidão de crédito judicial para fins de protesto, para 

que conste o endereço do executado informado na inicial.

Assim, DETERMINO ao senhor gestor que proceda a emissão de nova 

certidão de crédito judicial para fins de protesto, para que conste o 

endereço do requerido, conforme foi informado na inicial.

 Com a emissão da nova certidão, intime-se o exequente para que requeira 

referida retificação junto ao cartório de protestos, bem como junte aos 

autos comprovação de que o fez, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise dos demais 

pedidos.

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 16587 Nr: 670-16.2006.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, Pedro 

Lago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Conforme se evola da sentença de fls. 241-247, o pedido foi julgado 

improcedente, com trânsito em julgado em 22 de novembro de 2013.

Assim, DEFIRO o pedido formulado às fls. 275-277, para determinar a 

baixa na averbação constante da matrícula 3366, Registrada no 1º Ofício 

de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT.

Oficie-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, remeta-se os autos ao ARQUIVO.

Paranatinga-MT, 10 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 27379 Nr: 369-30.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRGB, RdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB, RBM, VLGBC, MGBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge da Silva Meira - 

OAB:7.352MS, José Luiz da Silva - OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - CÓDIGO Nº 27379

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Chamo o feito à ordem.

Primeiramente, certifique a Senhora Gestora se houve o cumprimento 

integral das determinações exaradas na decisão de fls. 353.

De outro norte, em consonância com a decisão exarada às fls. 304, 

entendo necessário, primeiramente, a realização de Audiência de 

Instrução e Julgamento, a qual DESIGNO para o dia 31 de janeiro de 2019 

às 14h30min.

Quanto ao pedido de avaliação pericial dos imóveis, pelo oficial de justiça, 

postergo a análise do pedido para momento posterior à realização da 

audiência acima designada.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 603 de 824



Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 19610 Nr: 1083-92.2007.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Amauri Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Quanto ao pleito de fl. 169, considerando que a apelação já foi julgada e 

certificado o trânsito em julgado da decisão de fls. 164/166, não compete a 

esta Magistrada a anulação ou discussão da decisão proferida pelo 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso.Deste modo, é defeso ao juízo de 1º 

grau rescindir a decisão monocrática de instância superior já transitada 

em julgado, mesmo na hipótese de existência de nulidade absoluta, sob 

pena de violação das normas processuais e constitucionais relativas à 

divisão de competência.Posto isto, eventual questionamento da parte 

requerente deverá ocorrer pelos meios judiciais cabíveis.INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça.Na oportunidade, diligencie-se a senhora Gestora quanto ao 

cumprimento da Carta Precatória de fls.76.Após, RETORNEM-ME 

conclusos.Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 09 de 

outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 21254 Nr: 37-34.2008.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Mizue Miaki Schula, Fudiko Miaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Jambiski Pinto dos 

Santos - OAB:31694/PR, Luciana Esteves Marrafão - OAB:26.346-PR, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:6.005A/MT, Tatiana 

Valques Lonrencete Del Col - OAB:52553-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 PROCESSO – CÓDIGO Nº 21254

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o requerimento de cumprimento de sentença, formulado às fls. 

780/785 verso.

INTIMEM-SE o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, EXPEÇA-SE mandado de Penhora e Avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

 Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 2090-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Martins de Siqueira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denize Frizon ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Considerando a informação contida na peça contestatória, na qual o 

requerido alega que o requerente é proprietário de uma empresa 

localizada nesta municipalidade, comprovando sua alegação por meio do 

documento carreado às fls. 100, INTIME-SE o patrono da parte requerente 

para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revogação do benefício.

 Consigno que, na hipótese de não subsistir a hipossuficiência alegada, no 

mesmo prazo, o requerente poderá recolher as custas processuais 

devidas.

 Às providências. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 87340 Nr: 1110-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Firmina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 15h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 13218 Nr: 20-03.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulina Lopes da Costa, Carlos 

Martins de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Analisando os autos, CHAMO O FEITO A ORDEM para declarar a nulidade 

da decisão de fls. 42.

Em tempo, observo que não é possível aferir dos autos se quando da 

constituição do crédito e, consequentemente, ajuizamento da execução 

fiscal, foram feitas em nome de pessoa falecida.

 No mais, inadmissível a substituição do devedor em CDA, conforme 

enunciado da súmula nº 392 do STJ que dispõe: “A Fazenda Pública pode 

substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, junte aos autos certidão de óbito da parte executada.

Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 73944 Nr: 3150-15.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vigilato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDITO 

em desfavor de LÁZARO VIGILATO DA SILVA.

 Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 19 a 

31).

 Pois bem.

 Prima facie, RECEBO a peça contestatória de fls. 19 a 31 como 

EMBARGOS MONITÓRIOS.

 Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 702, §2º, do Novo Código de 

Processo Civil:

 Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá 

opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação 

como defesa no procedimento comum.

Vejamos também, o entendimento da jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERTADA NO 

PRAZO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Ação monitória embasada em contrato de mútuo na forma operacional de 

empréstimo rotativo, garantido por nota promissória, tendo sido ofertada 

contestação pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial na 

defesa dos interesses dos 1º e 3º réus, citados por hora certa. Curadoria 

Especial que apresenta contestação que pode ser recebida como 

embargos. Princípio da fungibilidade. Impugnada a ação monitória, 

descabida a constituição definitiva do título, sem apreciação dos 

argumentos trazidos à lume na contestação. Réu citado por edital sem que 

seja nomeado Curador Especial. Nulidade reconhecida. RECURSO 

PROVIDO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO 

: APL 00001403420008190065 RIO DE JANEIRO VASSOURAS 1 VARA – 

Relator: ELIZABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO. Data de Julgamento: 

27/03/2013. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2013).

 Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para responder aos embargos 

opostos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do 

NCPC.

 Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 88404 Nr: 1698-96.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpliciana da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 14h30min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87029 Nr: 950-64.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO LAUDELINO BENEDITO - 

OAB:379.349/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 27255 Nr: 245-47.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenildo Oliveira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 15h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 27013 Nr: 3033-68.2009.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paiol Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, Herta de Oliveira Monteiro - OAB:73787/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 DEFIRO o pedido formulado às fls. 150.

 PROCEDA-SE a alteração no Sistema Apolo e retifique a autuação.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

valor do débito que entende devido.

 Às providências. Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 23211 Nr: 1989-48.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Malinovski, Barbara Kmiecik Malinovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Fava de Figueiredo, Ernesto Faria de 

Figueiredo Filho, Waldemar Possato, Leonora Vidoti Possato, Roberto 

Possato, Vilma Baquetti Possato, Ignes Pazinato, Ledi João Passinato, 

Evangelista Stellato, Isabel Cristina Possato Bertolino, Valdir Antonio 

Bertolino, Mamede Stellato, José Stellato, Lauro Stellato, Sandra Maria Ortiz 

Passinato, Sueli de Andrade, Eliane Terezinha Passinato dos Santos, 

Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer Passinato, Ledo José Passinato, 

Cristina de Fátima Passinato, Paulinho José Passinato, Paulo Leoncio 

Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

DEFIRO o pedido de fls. 184.

Assim, proceda-se o desarquivamento dos presentes autos.

 Realizadas as cópias pertinentes, não havendo requerimentos, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

 Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 68413 Nr: 1018-82.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudes Pitzschel do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ) ajuizado por EUDES PITZSCHEL DO AMARAL, em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 73/74, apresentação de proposta de acordo amigável, pela 

autarquia ré, pugnando por sua homologação.

Às fls. 78, a parte requerente manifestou sua concordância.

 É o relatório.

Decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

73/73-v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes 

da CNGC, observando-se os cálculos lançados à fl. 74.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 86898 Nr: 892-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO

DESPACHO

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 13h00min.

 INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado (via DJe).

Esclareço que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do 

Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE o INSS via Carta AR.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ, em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67704 Nr: 717-38.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro São Gabriel - Insumos Agricolas LTDA, 

Aldo Loureiro de Almeida, Ronaldo Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 717-38.2016.811.0044 (Código: 67704)

Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl.16, notifique-se o senhor Oficial de Justiça 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o mandado, sob 

pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 15992 Nr: 80-39.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrelli Nivaldo Posso - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 15992

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 72, notifique-se o senhor Oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90258 Nr: 2661-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte Autora impugnasse a 

contestação. Diante disso, nos termos da legislação vigente e Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar as partes, para no prazo 

de 10 dias, apresentarem provas que ainda pretendem produzir.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20528 Nr: 2004-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renir Lino Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 20528

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 37, notifique-se o senhor Oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78023 Nr: 1264-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. Supermercado LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1264-44.2017.811.0044 (Código: 78023)

Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl.45, notifique-se o senhor Oficial de Justiça 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o mandado, sob 

pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64087 Nr: 2384-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/RO 4.567, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2384-93.2015.811.0044 (Código: 64087)

Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl.92, notifique-se o senhor Oficial de Justiça 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o mandado, sob 

pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72037 Nr: 2456-46.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDFdS, KDdSP, KHdSP, EVdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2456-46.2016.811.0044 (Código: 72037)

Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl.20, notifique-se o senhor Oficial de Justiça 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o mandado, sob 

pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53187 Nr: 2392-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Cesar - ME, Antonio Pereira 

Cesar, Jucimara Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53187

Vistos.

Intime-se o Senhor Oficial de Justiça, a fim de devolver o mandado, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responder processo 

administrativo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99 Nr: 377-95.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S.A - Bemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladislau Kmiecik, Auri Roque Kmiecik, Palomar 

Victor Montagner, Aloísio Romeu Antes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rosalvo Pinto Brandão - 

OAB:2255-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Fernando Bucco Brum - 

OAB:29779/RS, Sergio Heming - OAB:

 Processo: 377-95. 1996.811.0044 (Código: 99)

Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26517 Nr: 2558-15.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Matsuyuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Processo: 2558-15.2009.811.0044 (Código: 26517)

Vistos.

Considerando que o senhor Oficial de Justiça, apesar de devidamente 

notificado, não devolveu o mandado, proceda-se a redistribuição do 

mandado, devendo ser cumprido imediatamente.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71588 Nr: 2256-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCO QUINELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71588

Vistos.

Intime-se o Senhor Oficial de Justiça, a fim de devolver o mandado, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responder processo 

administrativo.

 Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28582 Nr: 1579-19.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeí Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dalla Vechia & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 28582

Vistos.

Intime-se o Senhor Oficial de Justiça, a fim de devolver o mandado, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responder processo 

administrativo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68013 Nr: 807-46.2016.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EF, LAFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZGdS, RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 68013

Vistos.

Intime-se o Senhor Oficial de Justiça, a fim de devolver o mandado, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responder processo 

administrativo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66332 Nr: 148-37.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 66332

Vistos.

Intime-se o Senhor Oficial de Justiça, a fim de devolver o mandado, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responder processo 

administrativo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 2834-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Gomes Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliete Santana Matos - 

OAB:10423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2834-36.2015.811.0044 (Código: 65278)

Vistos.

Tendo em vista a Certidão de fls. 44, Intime-se pessoalmente a parte 

requerente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21252 Nr: 35-64.2008.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 35-64. 2008.811.0044 (Código: 21252)

Vistos.

Tendo em vista a Certidão de fls. 79, Intime-se pessoalmente a parte 

autora, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22509 Nr: 1287-05.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welf Nunes Pereira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

Procuradora Federal do IBAMA - OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1287-05. 2008.811.0044 (Código: 22509)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do ofício de fls. 78.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81473 Nr: 3036-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 81473.

Vistos.

Intime-se, pessoalmente a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18631 Nr: 82-72.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Chitolina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador Federal - IBAMA/MT - OAB:3920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte Executada se 

manifestasse sobre o RENAJUDl, embora devidamente intimada via DJE. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 608 de 824



Diante disso, intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, conforme decisao de fls. 184

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89052 Nr: 2063-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Geraldo, Mário César Geraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazao de dilação de prazo requrido. Diante 

disso, intimo a a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local 

ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial 

de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66375 Nr: 174-35.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metropolitan Life Insurance Company

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Camargo Pupin, José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Oliveira Mondolfo - 

OAB:309.285/SP, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:247.031/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Milharezi 

Mendonça - OAB:9148

 Tendo decorrido o prazo de dilação de prazo requerido, impulsiono o feito 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local 

ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial 

de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1804 Nr: 277-09.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y Benetel Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Marcel Vanin Turchiari - 

Procurador da Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo: 277-09. 1997.811.0044 (Código: 1804)

Vistos.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca do despacho de fls. 101, sob pena de extinção 

do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74591 Nr: 3411-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3411-77.2016.811.0044 (Código 74591)

Vistos.

 Intime-se o executado, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Caso o Município apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV para os honorários de sucumbência, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54894 Nr: 933-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo: 933-67.2014.811.0044 (Código: 54894)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 142.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87008 Nr: 938-50.2018.811.0044

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMIRIS DOMINGUES SILVA - 

OAB:22879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte Autora se manifestasse 

sobre a certidao negativa do Oficial de Justiça. Diante disso, nos termos 

da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte Autora, pessoalmente, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56461 Nr: 2038-79.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56461

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 28, notifique-se o senhor Oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59895 Nr: 468-24.2015.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Faustina de Souza, Danilo Faustino de Souza 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 59895

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 33, notifique-se o senhor Oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81609 Nr: 3094-45.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersica Maria Botini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Educacional Faseb Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3094-45.2017.811.0044 (Código: 81609)

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68131 Nr: 896-69.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Vigilato da Silva - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 Processo: 896-69.2016.811.0044 (Código: 68131)

Vistos.

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67167 Nr: 491-33.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Dal Maso Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 67167

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 92, notifique-se o senhor Oficial de 

Justiça para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva o 

mandado, sob pena de abertura de processo administrativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76372 Nr: 516-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Cezar de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte Autora se manifestasse 

sobre a certidao negativa do Oficial de Justiça. Diante disso, nos termos 

da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte Autora, pessoalmente, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56883 Nr: 2363-54.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Ribeiro de Macedo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código: 56883

Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código nº 53668, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV’s transitadas em julgado.

 Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53638 Nr: 2833-22.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Freire de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código: 53638

Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código 53668, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53915 Nr: 43-31.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Lucia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53915

Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código nº 53668, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV’s transitadas em julgado.

 Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53854 Nr: 3057-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edma Oliveira da Silva Felipe Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53854

Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código nº 54013, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV’s transitadas em julgado.

 Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54972 Nr: 992-55.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinete Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código: 54972

Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código nº 54013, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV’s transitadas em julgado.

 Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55145 Nr: 1132-89.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Aparecida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Código: 55145

Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código nº 54013, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV’s transitadas em julgado.

 Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70899 Nr: 1946-33.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdPAL, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:18.174/MT, Gilmar Sutil Godinho - OAB:11.436/MT, Leonardo 

Costa Nicolino - OAB:12900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70899

Vistos.

Tendo em vista que, na certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 84), constou 

suspeita de ocultação do requerido, expeça-se, novamente, carta 

precatória para a comarca de Jataí/GO, para tentativa de citação da parte 

requerida, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar quanto ao disposto 

no artigo 252, do Código de Processo Civil, se for o caso.

 Expeça- se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1816-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana dos Santos, Iracema Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mares - Mapfre Riscos Especiais Seguradora 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120/MT

 Código nº 31381

Vistos.

Cumpra-se, a decisão do egrégio Tribunal de Justiça, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29530 Nr: 2527-58.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2527-58.2010.811.0044 - Código 29530

Vistos.

Considerando que o Oficial de Justiça Alessandro Vargas de Menezes 

encontra-se afastado de suas atividades, expeça-se novo mandado o 

qual deverá ser redistribuído e cumprido por outro Oficial de Justiça.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 886 Nr: 936-18.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Ferreira Lima - Casa Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves de Souza 

Filho - OAB:6293-A/MT

 Código 886

Vistos.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 214), proceda-se a 

redistribuição do mandado, devendo este ser cumprido imediatamente.

 Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32826 Nr: 1064-13.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLPdA-M, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1064-13. 2012.811.0044 (Código: 32826)

Vistos.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca do despacho de fls. 56, sob pena de extinção 

do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76051 Nr: 363-76.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICB, TSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 76051

Vistos.

 Dê-se vista ao Ministério Público para manifestações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 106-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D'Marcus Hotel Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Engetuc, Matrinchã Transmissora de 

Energia (TP Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Fernando Melo 

Joviniano Gonçalves - OAB:154.003/RJ

 Código nº 66276

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80736 Nr: 2610-30.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Benedita da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Ciencias Jurídicas e Sociais 

Aplicadas de Primavera do Leste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80736

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80555 Nr: 2495-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Becker, Ilário Júnior Fideski, Madalena Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonas Becker, Ingrid Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Código 80555

Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, indicando com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80121 Nr: 2279-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Alves Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Processo: 2279-48.2017.811.0044 (Código: 80121)

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80491 Nr: 2467-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirio Antonio Schuster, Élio Paulo Schuster, Valerio 

Pedro Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 80491.

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, indicando com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 1311-52.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Moreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 69083.

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79014 Nr: 1797-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Luiza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Janice Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT

 Código n.º 79014.

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretende produzir, indicando com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82894 Nr: 3733-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3733-63.2017.811.0044 (Código: 82894)

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62005 Nr: 1463-37.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elder Kennidy de Almeida 

Santos - OAB:18890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código n.º 62005.

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretende produzir, indicando com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84022 Nr: 4247-16.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Martins Vidal, Ana Lúcia fernandes Vareiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo: 4247-16.2017.811.0044 (Código: 84022)

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79408 Nr: 1944-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseé Tobias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1944-29.2017.811.0044 (Código 79408)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79012 Nr: 1767-65.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Sandra Signor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Terezinha Andrade 

da Silva - OAB:18192-A/MT

 Código nº 79012

Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76172 Nr: 420-94.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Administradora de Consórcios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 76172.

Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72249 Nr: 2525-78.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudi Krebs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI GUIOMAR MÜNCHEN - 

OAB:55675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 72249.

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28441 Nr: 1436-30.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Rodrigues da Silva Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28722 Nr: 1719-53.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87029 Nr: 950-64.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO LAUDELINO BENEDITO - 

OAB:379.349/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-28.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA (ADVOGADO(A))

NEIDE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

GENTIL JOSE ANDRADE SILVA (ADVOGADO(A))

DULCELINA PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) advogado(a) da 

parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

FLAVIO BREDA LAROCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte promovente para apresentar impugnação à contestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010171-71.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IASSIARA BEATRIZ XAVIER FRIAS (EXEQUENTE)

CARINE MINUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para dar andamento no presente feito, nos termos do r. 

despacho proferido no ID 12019888.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000637-52.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. LOPES - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 614 de 824



DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000637-52.2018.8.11.0023 Valor da causa: $107,727.59 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: G. N. LOPES - ME Endereço: AVENIDA 

LIONS INTERNACIONAL, 1665, 107, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte 

autora para efetuar o pagamento de 1(um) diligência do senhor Oficial de 

Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos. Peixoto de 

Azevedo-MT, 10 de outubro de 2018. Josélio Fernandes Luna Técnico 

Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38817 Nr: 2013-08.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETE ZUCHI, VALDEMAR DA SILVA 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2013-08.2009.811.0023

Código nº 38817

Certificado o decurso do prazo sem impugnação acerca do bloqueio 

parcial via Bacenjud (fls.185/185vº), autorizo a expedição de alvará 

judicial em favor da exequente, conforme conta indicada às fls.189vº.

Sem prejuízo de tais providências, considerando que o bloqueio de contas 

não foi suficiente para quitação da dívida, PROCEDO pesquisas junto ao 

sistema RENAJUD a fim de obter informações sobre bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada.

Juntem-se os extratos.

Contudo, consoante consulta realizada por este Magistrado, verifico que 

os veículos localizados possuem ônus (penhora, alienação fiduciária, 

restrição administrativa), conforme comprovantes anexados.

Sendo assim, intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida 

devidamente atualizada, bem como dar andamento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos para novas deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86992 Nr: 3617-23.2017.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para se manifestar 

quanto aos termos da certidão de fls. 21, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62186 Nr: 2144-75.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO SOUZA, MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA, 

SIRLEIDE CARVALHO MARQUES, SIRLENE CARVALHO MARQUES, 

JOSIVALDO CARVALHO MARQUES, ROSEVANI SILVA COSTA, 

RAIMUNDO NONATO SILVA COSTA, ROSEANES DA SILVA COSTA, 

BENIVAN SILVA COSTA, JOSE FILHO SILVA COSTA, MARIA GRACI 

COSTA DA SILVA SANTOS, ANTONIO RAIMUNDO SANTOS, JOSE 

BERNARDINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA, 

GERONILDO MOREIRA, BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007, ORLANDIR DA ROLD - OAB:5.449-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8.184-4, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078/O

 Processo nº 2144-75.2012.811.0023

Código nº 62186

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Considerando que se trata de conglomerado empresarial, conforme 

pesquisas INFOJUD, com sede no mesmo endereço e com os mesmos 

sócios, será feito o bloqueio nas contas do grupo empresarial (Logística 

Simarelli Ltda e Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.

 Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, BLOQUEIO 

RESTOU PROCEDENTE, consoante comprovante em anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65838 Nr: 3134-32.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, JOSE MARIA 

GUILHERME FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Max Alei Goulart - OAB:8403/MT

 FINALIDADE: intimar o advogado dos requeridos, para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento para a data de 12.11.2018, às 

17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68753 Nr: 2315-61.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MONTEIRO PIMENTA, LUIZ 

ANTONIO SANTANA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 11 de dezembro de 

2018, às 8h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85767 Nr: 2728-69.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEMIRO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62905 Nr: 2914-68.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS E GONÇALVES LTDA, JOSE DE JESUS 

LEAL RAMOS, IRENE SILVA GONÇALVES, CLAUDIO WILSON PEREIRA DE 

SOUZA, OSMAR GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de fls. 71/72. Com efeito, intime-se a parte requerida 

por edital, nos termos do artigo 256, II do Código de Processo Civil;2. 

Transcorrido o prazo supra, certifique e não se manifestando a parte 

requerida, desde já fica nomeado o Dr. ALEXANDRE LOPES JARDIM para 

patrocinar a defesa do requerido, consoante dispõe o artigo 72, inciso II do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90625 Nr: 1701-17.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RUDIMAR VERARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO LUIZ CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 :Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO o réu HIAGO LUIZ CAPELLARI, como incurso nas 

penas dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal 

(homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), 

artigo 155, §1º do Código Penal (furto noturno), artigo 14 da lei nº 

10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e, artigo 306 do 

Código de trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool), a fim de que seja 

submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto 

de Azevedo/MT.4. DA Intime-se o advogado constituído nos autos e 

cientifique-se o Ministério Público.Preclusa a decisão de pronúncia, se não 

houver recurso, ou, ao reverso, depois da decisão confirmatória pelo 

Tribunal de Justiça, certifique-se e encaminhem-se os autos, 

acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Juiz 

presidente do Tribunal do Júri, nos termos das prescrições legais e 

instruções normativas, destacando o artigo 421 do CPP, e as Resoluções 

mais recentes do TJMT, quais sejam, Resolução n.º 012/2013/TP, de 20 de 

junho de 2013, e Resolução n.º 23/2014-DTP, de 1º.12.14. Com o trânsito 

em julgado da pronúncia, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público, à Defesa para fins do artigo 422 do Código de Processo 

Penal.Em seguida, apresentadas as provas que pretendem produzir, 

voltem-me os autos conclusos para designação da Sessão de Julgamento, 

conforme prevê o artigo 423 do CPP.Cumpra-se com urgência expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83283 Nr: 1086-61.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É notório que não há necessidade de assistência do Estado, pois, 

verificando os bens em nome da parte autora, bem como os endereços 

informados, fica evidente que o autor não mora de favor, mas sim na 

empresa dos filhos. Desta forma, muito embora incapacitado para 

atividades laborativas, não demonstrou com clareza a hipossuficiência, 

pois possui o amparo familiar e dos serviços públicos de saúde, pelo que 

não tem direito ao benefício assistencial. Com efeito, a ausência de 

comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei n. 8.742/93 determina 

o indefer imento do benef íc io de amparo socia l  ao 

deficiente.Dispositivo:Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e 

extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84176 Nr: 1675-53.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218
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 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fls. 135/136, que se regerá pelas cláusulas e 

condições nele contidas.Por conseguinte, suspendo o curso da presente 

execução, até o efetivo cumprimento da transação nos termos do artigo 

792, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67217 Nr: 1056-31.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA KAISER DA ROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 144/144v (R$ 6.312,56), 

considerando o acordo consensual ajustado entre as parte e homologado 

às fls. 154/155.2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV -, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a 

parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MONSSON (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000174-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSELI MONSSON Endereço: RUA PANAMA, 527, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação 

Data: 23/10/2018 Hora: 13:03 Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/10/2018, 13:03 HORAS. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MONSSON (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000174-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSELI MONSSON Endereço: RUA PANAMA, 527, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação 

Data: 23/10/2018 Hora: 13:03 Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:03 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 
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ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MONSSON (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000174-13.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSELI MONSSON Endereço: RUA PANAMA, 527, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação 

Data: 23/10/2018 Hora: 13:03 Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:03 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000172-43.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RONALDO RODRIGUES NEVES Endereço: RUA IPE, 337, COHAB 

SAO PEDRO MAE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:23 Tipo: Conciliação 
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Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:23 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000172-43.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RONALDO RODRIGUES NEVES Endereço: RUA IPE, 337, COHAB 

SAO PEDRO MAE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:23 Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:23 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EOJANE MAJONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000173-28.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EOJANE MAJONI Endereço: RUA PANAMA, 527, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 
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designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação 

Data: 23/10/2018 Hora: 13:43 Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:43 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EOJANE MAJONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000173-28.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EOJANE MAJONI Endereço: RUA PANAMA, 527, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação 

Data: 23/10/2018 Hora: 13:43 Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/10/2018 Hora: 13:43 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido abro vista a parte autora para eventual 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 08 de outubro de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001879-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA OAB - 457.026.592-87 

(REPRESENTANTE)

 

Intimo a parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento da CGJ 07/2017, para cumprimento do 

mandado de citação. Esclareço que no campo “discriminação” deve 

selecionar “diligência”; no campo “cedente” deve selecionar “Diretoria do 

Forum Cível de Cuiaba” com o “CNPJ:01267533/0001-05”; no campo 

“bairro” deve selecionar “Centro”. Informo, ainda, que deverá juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos Autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162305 Nr: 1464-13.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudenir Rocha, CHDS, DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleybe Perreira Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para, querendo apresentar contestação, e até 

a presente data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80563 Nr: 2680-19.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Certifico que as peças juntadas as fls. 113 a 122, fora juntada 

equivocadamente nos autos em apenso, portanto intimo novamente a parte 

executada para manifestar-se acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166218 Nr: 3270-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163844 Nr: 2087-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129362 Nr: 7876-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIANE SAUCEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Ao exequente para dar andamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28195 Nr: 3198-53.2005.811.0013

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Pinto, Sueli Juliano Pinto, Maria 

Bernadete Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Afonso Britto, Felix Simonetti, 

Nestor Soares de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Silveira - OAB:, Rogério 

Silveira - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello do 

Santos - OAB:MT - 7.557, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987, 

JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146, Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT, Ricardo Vidal - OAB:2679/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido retro pelos motivos já delineados (fls. 809 e 814).

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52139 Nr: 3544-62.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigênio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da inércia do executado, HOMOLOGO os cálculos de fls. 210/211.

Expeça-se RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89924 Nr: 1690-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMM, NEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17023/O, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 680-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges, Dinah Garcia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 3756-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Gomes & Ribas Ltda, Pedro de Souza 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max MGNO Ferreira Mendes - 

OAB:MT 8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84668 Nr: 2189-75.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Almeida Bretas, Celia de Andrade 

Bretas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16067, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 453-56.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shizue Nakashima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos de fls.172 e ss.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128174 Nr: 7267-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Pontes e 

Lacerda - MT., REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877, Artur Garrastazu Gomes-Ferreira - 

OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Intime-se o autor para que se manifeste sobre a prescrição indicada na 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40532 Nr: 2834-13.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11515 Nr: 1248-48.2001.811.0013

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Araújo - OAB:6914-B/MT, 

Camélia Rosana de Souza - OAB:5729-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor e ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91340 Nr: 2879-70.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de dez dias, apresente cálculo 

atualizado para cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51333 Nr: 2628-28.2009.811.0013

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adimilson Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Aparecido Lozano, Neuza Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor para que dê andamento ao feito requerendo o que 

for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 1926-14.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Vicente dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80563 Nr: 2680-19.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155489 Nr: 10607-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIEGO IZIDORO LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ao embargado para que se manifeste em razão dos embargos opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97108 Nr: 877-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento, Leonardo 

Bruno Cavalini Soares Mozar, PAULO ROBERTO ARAUJO, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - 

OAB:192989, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Certifique o cartório se todas as partes apresentaram alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147606 Nr: 6859-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayrla Thandra Martins - 

OAB:19699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13848

 Às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63372 Nr: 3712-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Moura Sanches - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Bornia Braga - 

OAB:OAB/MS 13.063

 Dê-se vistas à Fazenda Nacional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161612 Nr: 1146-30.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Defiro o requerido.

Oficie-se ao Registro de Imóveis para penhora dos bens imóveis 

apontados pelo Douto Procurador do Município.

Intimem-se as partes para que tomem ciência da penhora.

Após, voltem para designar leilão para alienação dos imóveis penhorados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122001 Nr: 4496-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kátia da Concelção Bardini Costa, Vanderley Freitas da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Zuleica Nogueira Caserta, Fábio 

Nogueira Caserta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:OABMT. 7.948

 Vistos.

Defiro o pedido retro pelo prazo de seis meses.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001600-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALDUINO DE FREITAS (EXEQUENTE)

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001600-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,448.00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a manifestação de ID 15836748 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 10 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001621-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDES BISPO DE FREITAS (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001621-66.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$10,968.75; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a parte 

requerida não contestou a presente ação, embora devidamente citada , 

conforme consta juntada de AR 15433059, decorrendo o prazo previsto 

na Lei. Assim, com amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para 

autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 10 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001134-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE INACIO DE LIMA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001134-96.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$20,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 15862318 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 10 de outubro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001566-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ELANE GONCALVES CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001566-18.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$15,170.95; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CARTÃO DE CRÉDITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 15765824 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 10 de outubro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001768-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE MIRANDA XAVIER (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001768-92.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,812.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

verificando constatei que a parte requerida não contestou a presente 

ação, embora devidamente citada conforme AR 15770166, decorrendo o 

prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, 

abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eltronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 3944-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-LACERDA - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PONTES E LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido formulado pela parte autora quanto à desistência da 

oitiva da testemunha Terezinha Gajardoni.

c) DEFIRO o pedido da parte requerida quanto à juntada da procuração na 

presente oralidade, bem como a concessão do prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentação das alegações finais na forma de memorial escrito.

d) Com a apresentação das derradeiras alegações, DETERMINO que sejam 

os autos promovidos à conclusão para prolação de sentença.

e) Saem os presentes intimados.

f) CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101480 Nr: 2727-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FAVETTI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 
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OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido de arresto online requerido pelo exequente 

para determinar o acesso ao sistema informatizado BacenJud 2.0 e 

Renajud, de modo a verificar os valores e bens eventualmente existentes 

em nome da parte executada (CPF: 914.646.762-91), até o montante de R$ 

35.878,02 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e dois 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 21.Em seguida, 

INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento da presente execução.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 75-77.1987.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GILBERTO ALVES, LAURA DE 

OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.V – CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 21 de 

setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166982 Nr: 3628-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pio Neto Vilela Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tarcisio de Vilela Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145338 Nr: 5845-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELE SILVA MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor do documento de fls. 69/70 (ref. 49), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 2921-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Tendo em vista o teor da petição e documentos de fls. 176/180 (ref. 65), 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118260 Nr: 2971-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdC, ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, para o fim de DETERMINAR ao Conselho Tutelar do 

Município de Conquista D’Oeste/MT a elaborar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

relatório sobre a atual condição da menor, atualmente residindo na Rua 

das Laranjeiras juntamente com sua genitora Franciely Alves da Cruz, 

devendo ser esclarecido se persiste alguma situação de risco.

Com a apresentação do relatório, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168624 Nr: 4413-10.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte requerente, às fls. 337/338, a reconsideração da decisão 

suspendeu o trâmite do processo até o julgamento do recurso de agravo 

de instrumento interposto pelo INSS.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos: “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO 

- DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

pedido de reconsideração não tem o condão de interromper e nem 

suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Caracterizada 

a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do Código de Processo Civil, 

não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. 

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, 

publicação da súmula em 11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de fls. 336, tal como foi lançado.

CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107486 Nr: 5205-66.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genoveva Marques Malta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124159 Nr: 5467-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127324 Nr: 6892-44.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102583 Nr: 3194-64.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SILVAL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118310 Nr: 2985-61.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Covre Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 1560-62.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fortunato Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96626 Nr: 636-22.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIR LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90078 Nr: 1848-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, Daniel 

Gonzaga Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB-MT 13245-A

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001693-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Itamar Lima da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL 

PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA 

PROCESSO n. 1001693-53.2018.8.11.0013 Valor da causa: $27,676.60 

ESPÉCIE: [CAPACIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: NORTE BRASIL TRANSMISSORA 

DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 09.625.321/0004-07. Endereço: RUA CANDIDO 

MARIANO, 344, sala 22, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias pagar o débito objeto da 

execução, ou no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos a 

execução, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Débito Atualizado: R$ 27.676,60; 

Honorários Fixados: R$ XXXX; Total para Pagamento: R$ 27.676,60. 

DECISÃO: Vistos. DETERMINO a busca de endereço da parte executada 

junto ao sistema Infojud. Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, a CITE-SE parte executada, na forma 

do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80. Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 

6.830/80. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, 

dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender de direito, 

vindo-me, a seguir, os autos conclusos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 
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sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51480 Nr: 3108-06.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Designo sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 06/11/2018 às 

09h00min.

Intime-se e requisite-se o réu, que se encontra preso por outro processo. 

Caso já tenha sido solto, deverá a Secretaria certificar o endereço 

fornecido na ação penal respectiva e expedir mandado de intimação 

pessoal. Caso não seja encontrado, intime-se por edital com prazo de 

10(dez) dias.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, no 

endereço mais atualizado fornecido nos autos.

 O Oficial de Justiça deverá devolver o mandado cumprido no prazo de 

20(vinte) dias antes da sessão plenária.

 Caso a testemunha não seja localizada no endereço fornecido, intime-se 

a parte interessada para fornecer novo endereço no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

Intimem-se os jurados.

Expeça-se o necessário, com antecedência suficiente para cumprimento.

Intimem-se Ministério Público e Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268, 

Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir 

Mauro da Silva Junior - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) 

- OAB:7400

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação dos patronos Fernando Henrique Viola 

de Almeida (OAB/SP 355024)e Joacir Mauro da Silva Júnior (OAB/MT 

14325), presentantes do Núcleo de Práticica Jurídica da UNEMAT, para 

que, no prazo legal, apresente as razões de recurso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

THIAGO DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

27/11/2018 às 14h00min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GILMAR CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-04.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GILMAR CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

14h40min. Certifico que o horário da audiência do 5/11/2018 é as 

14h40min. Conforme consta na certidão de designação.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002244-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUXICENCIO SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

CARIME BRETAS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de novembro de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001392-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

DORIVAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001393-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001394-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

DORIVAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE CAMPOS GUERREIRO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOAO FELIPE ALVES AFONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CHARLES ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEODATO PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

MARILZA MORALES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KEIZE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIPO LEHMKUHL RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000429-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE CAMPOS GUERREIRO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JERUSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 

15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de novembro de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000931-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000945-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA MARINALDA DE OLIVEIRA FREITAS ROZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000922-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSCELI BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 

16h50min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000539-94.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ZUELY FARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NOBERTO LAURINDO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Tendo em vista que esta magistrada está 

respondendo de forma cumulativa por esta Vara e pela 2ª Vara da 

Comarca de Paranatinga/MT, bem como que ocorreu conflito de pauta 

entre as referidas varas, REDESIGNO a audiência outra designada para o 

dia 23 de outubro de 2018, às 15h20min (MT). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 05 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29548 Nr: 353-35.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio de Passos Craveiro 

Filho - OAB:GO/15.190, José Martins - OAB:/SP. 84.314

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62777 Nr: 1019-65.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aprígio José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Estadual - 

OAB:, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29491 Nr: 296-17.2011.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clementina Batista de Souza Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60779 Nr: 476-96.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Celina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70364 Nr: 651-51.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusalina Dias Dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70903 Nr: 986-70.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenora Rodrigues dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66367 Nr: 307-07.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edvirges Rodrigues Arevalo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28097 Nr: 602-20.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josinaldo Figueiredo da Costa Silva, Gerson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74994 Nr: 1050-46.2017.811.0014

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 294-03.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.T. PEREIRA & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Certifico que procedo itimação da parte autora , para no prazo legal, 

manifestar-se sopbre a certidão do oficial de justiça a sehuir transcrita " 

Certifico que devolvo o r. mandado sem o cumprimento, porque até a 

presente data a parte autora não ofereceu meios necessários para o 

oficial de justiça, conforme consta na petição inicial. Juranir Gonçalves 

Nunes oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72766 Nr: 2036-34.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pereira de Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: " 

Certifico e dou fé, que dirigi-me até a Fazenda Pão de Açucar em busca 

de proceder a citação do executado e lá estando fui informada de que ele 

se encontrava morando em Aparecida do Leste, dirigi-me até aquele 

distrito onde fui recebida pela sua esposa "Mauritânia" a qual me informou 

que seu esposo não se encontrava me passando o número do seu celular 

( 99649-9211)onde liguei para o mesmo e este me informou que se 

encontrava na "Painha", fui até lá onde liguei para o executado e este 

simplesmente me disse que eu poderia procurá-lo pois ele estava em uma 

casa e esta oficila não iria encontrar o mesmo, e foi o que aconteceu 

procurei pelo mesmo mais não consegui localizar. Por fim dirigi-me por 

mais duas vezes naquela localidade sendo que não havia ninguém na 

residência. OBS: TUDO ISSO ACONTECEU SEM DEPÓSITO NENHUM DE 

DILIGÊNCIA. SOLICITO DA SENHORA GESTORA COBRAR A DILIGÊNCIA 

NO VALOR DE R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois foram três 

diligências realizadas. Vale ressaltar que essa diligência pode ser cobrada 

pela Agência do Banco do Brasil local (conforme consta na inicial).Maria 

da Paz Ferreira Moura Rodrigues

 Oficiala de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75175 Nr: 1145-76.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Oliveira leal, Adnilson Pereira dos Santos, 

Vera Lúcia Pereira dos Santos, Luzimar Vieira dos Santos, Vanir 

Constância dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Pereira dos Santos, Maria Hilda dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para atender o contido 

no petitório de fl. 81

 Salustiano Cândido Pereira Filho

 Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77689 Nr: 2332-22.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussandro de Arruda, Jeferson Rodrigo Souza 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Jennyfer Ferreira Bathemarque - 

OAB:MT/23259/0

 VISTO,

A denúncia foi recebida à fl. 165, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação às fls. 226/227, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 25 de outubro de 2018, às 13h30min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intimem-se os acusados cientificando-os da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70245 Nr: 575-27.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozéias de Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 Código: 70245

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de OZÉIAS DE SOUZA RODRIGUES, qualificada nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl.61 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Ademais, realizada a citação, a 

fls. 66, o mesmo informou não possuir advogado, nem condições de 

constituir um.

Ademais, a fl. 68, foi realizada a nomeação de defensor dativo para o 

acusado, e, por conseguinte, apresentada a resposta à acusação, 

conforme fl. 74/77.

Pois bem.

Posto isto, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a data 

de _______ de ________ de 2018, às _____ h _____ min (MT) para a 

realização de audiência de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

INTIME-SE o acusado, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 19 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 2297-62.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Mauricio Neves Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que devidamente citado, o requerido não ofertou contestação 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78860 Nr: 583-33.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonisclei Lopes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:MT/ 12.562

 Código: 78860

VISTO,

CIENTE da certidão de fl. 47.

Deste modo, considerando a suspensão dos trabalhos da Defensoria 

Pública Estadual nesta comarca, por tempo indeterminado, NOMEIO o 

advogado ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - OAB/MT 12.562, como 

defensor dativo do denunciado, devendo este ser intimado para, no prazo 

legal, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

 Desde já, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 09 URH a serem 

pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no feito, 

conforme tabela da OAB/MT, devendo o dativo apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal de 10 (dez) dias.
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INTIME-SE, pessoalmente, o advogado mencionado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67135 Nr: 749-70.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florêncio Nery Nogueira, Florencio Nery 

Nogueira, Sandra Nery Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de FLORÊNCIO NERY NOGUEIRA, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

Intimada para manifestar-se, a fazenda exequente informou o 

adimplemento total do crédito tributário, postulando, assim, pela extinção 

da presente execução fiscal (fls. 58/60).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte que a fazenda 

credora postula a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com 

resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 25 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 1430-79.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelina Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Vitor Scheffer - 

OAB:OAB/MT 13.080, Sarah Bezerra Scheffer - OAB:MT 24.291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho retro, procedo a intimação da 

pare autora de tosop od termos do despacho de fl. 129 a seguir 

transcritop; " VISTO, INTIME-SE a parte autora, por intermédio dos 

causídicos constituídos às fls. 123, a fim de que comprove, no prazo de 

cinco (05) dias, o determinado às fls. 126, sob pena de haver vício na 

representação processual e obstar o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80504 Nr: 1258-93.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRA E MEIRA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21506/O, Karine Meira Cunha - OAB:/SP nº 268.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,

Trata-se de embargos à execução opostos por MEIRA E MEIRA LTDA – ME 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, já qualificados nos autos.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Inicialmente, denota-se que a parte embargante comprovou a 

impossibilidade de adimplir as custas processuais, haja vista a debilitada 

situação econômico-financeira em que a empresa se encontra.

Destarte, DEFIRO a gratuidade de justiça.

II – DO EFEITO SUSPENSIVO.

Na espécie, vislumbra-se não houve requerimento de efeito suspensivo, 

motivo pelo qual DEIXO de digressionar sobre a matéria.

III – DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS.

No mais, preenchidos os pressupostos legais, RECEBO os presentes 

embargos para discussão SEM efeito suspensivo.

Por conseguinte, INTIME-SE o embargado para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inciso I, 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação, nos termos do 

art. 920, inciso II, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63245 Nr: 1417-12.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Certifico qur procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 655-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE DANTAS PEREIRA, LUIZ CARLOS 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo os réus para que, no prazo de 05 (cinco)dias, apresentem as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51148 Nr: 285-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSS, SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida referente ao 

requerido Sergio da Silva Santos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65847 Nr: 2190-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, 

DANIEL OSWALDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOÃO CRISPIM, COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, INEZ 

CAETANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 2568-14.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2264 Nr: 305-05.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 338, portanto 

intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça às fls. 238, em relação à testemunha 

Djalma Rodrigues de Oliveira.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79982 Nr: 1543-29.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO KAORO MINODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Autos nº 1543-29.2018.811.0033

Código: 79982

Vistos em correição.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

10 (dez) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de indeferimento.

A seguir, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou 

eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29172 Nr: 3051-88.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO BASSO, DILVANA DE LOURDES 

MINUSCULI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 PROCESSO: 3051-88.2010.811.0033

CÓDIGO: 29172

REQUERENTE: JORGE LUIZ ZANON

REQUERIDO: LUIZ PAULO BASSO E OUTRA.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Sobre o requerimento formulado pelos requeridos às fls. 344/345, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25244 Nr: 2484-91.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JR. GONÇALVES - 

OAB:8787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10.961/MT, SOLEICA F. DE GOES F. DE LIMA - OAB:4049

 PROCESSO: 2484-91.2009.811.0033

CÓDIGO: 25244

REQUERENTE: ADRIANA TENIR EGEA DE OLIVEIRA WENGRAT

REQUERIDO: DONATO ODENIR WENGRAT

DESPACHO

 Vistos em correição.

Certifique-se eventual decurso de prazo da parte executada quanto á 

manifestação acerca dos honorários periciais.

Defiro o pleito 285, anote-se o necessário.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60995 Nr: 2138-33.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDSON SILVA BARROS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto.

Considerando que esta magistrada foi convocada por seu superior 

hierárquico para comparecimento em evento que acontecerá em 

Cuiabá/MT entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, medida impositiva se 

torna a redesignação da Sessão Plenária do Tribunal do Júri marcada 

neste feito, o que faço para o dia _10___/__04__/__2019______, às 

__08__:__30__ horas.

Intimem-se o acusado, seu defensor, as testemunhas arroladas, bem 

como o representante ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68566 Nr: 167-42.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LRDA, ARMANDO RIBEIRO, IVONE DA CRUZ RIBEIRO, 

SEDENI LUCAS LOCKS, MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LRDA, IVONETE R. LODKS, EDMAR JOSÉ PEDERIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - 

OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Autos nº 167-42.2017.811.0033

Cód. 68566

Vistos em correição.

Certifique-se a serventia eventual decurso de prazo quanto à 

manifestação dos confrontantes.

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual para se manifestar sobre a 

petição de fl. 730/732, inclusive informando seu (des)interesse jurídico na 

presente demanda.

Constato que ainda não houve manifestação da União sobre tal pleito, de 

modo que se intimada determino a certificação do decurso de prazo para 

referido ato processual com a reiteração da sua intimação, caso não 

intimada, intime-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TRIMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79658 Nr: 1387-41.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SILVIA DE SOUZA - 

OAB:3516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1387-41.2018.811.0033

CÓDIGO: 79658

REQUERENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: OZEIAS DA SILVA LEMES

DESPACHO

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito (recolhimento da diligência do oficial de justiça) no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente epístola.

Decorrido eventual prazo, certifiquem-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81996 Nr: 2356-56.2018.811.0033

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA CARDOUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2356-56.2018.811.0033

Cód. 81996

Vistos em correição.

Considerando que o artigo 644 do Código de Processo Civil disciplina que 

“o credor de dívida liquida e certa, ainda não vencida, pode requerer 

habilitação no inventário”;

Considerando também que o artigo 642, §1º, do Código de Processo Civil 

dispõe que “a petição, acompanhada de prova literal da dívida, será 

distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo 

de inventário”;

Considerando, ainda, os dizeres do artigo 705 da CNGC, in verbis:

“Art. 705. As questões incidentais que devam ser processadas em autos 

apartados por exigência legal (v.g.: exceções; declaração de insanidade 

mental ou dependência toxicológica; restituição de objetos apreendidos; 

interceptação telefônica; impugnação ao valor da causa; impugnação a 

pedido de justiça gratuita; habilitação de crédito em inventário; remoção de 

inventariante etc.) serão distribuídas por dependência aos autos 

principais.”;

Considerando, por fim, que o valor atribuído à causa corresponde ao 

pretendido benefício econômico perquirido pelo habilitante;

Determino:

 INTIME-SE o patrono do autor a recolher, integralmente, as custas judiciais 

e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, sem nova intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e 

havendo seu transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há 

alternativa a não ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízos, apensem-se a presente ação aos autos de inventário 

correlato (1384-96.2012.811.0033).

A seguir, com o devido pagamento das custas ou certificado eventual 

decurso de para tanto, voltem conclusos para análise.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70375 Nr: 1324-50.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1324-50.2017.811.0033

Cód. 70375

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA promovida por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRIOS SICREDI LTDA em face de EDESON 

DUMMES BUSS, todos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 62 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual não triangularizou, não há 

nenhum óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência.
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 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Levanta-se eventuais penhoras e/ou quaisquer outros atos constritivos 

porventura efetuados nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 22372 Nr: 2240-02.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO SIRICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ, LAUSIMAR 

DE FIGUEIREDO, JOSE LORDANI DA CRUZ, ESPOLIO DE JOSE LORDANI 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 PROCESSO: 2240-02.2008.811.0033

CÓDIGO: 22372

AUTOR: CLAUDEMIRO SIRICO

REQUERIDO: GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ E OUTROS.

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 24 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8314 Nr: 124-62.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROQUE TEIXEIRA, ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 PROCESSO: 124-62.2004.811.0033

CÓDIGO: 8314

REQUERENTE: ADILSON ROQUE TEIXEIRA E ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 REQUERIDO: MARCOS ANTÔNIO LOPES DA CRUZ

DESPACHO

 Vistos em correição.

Cumpram-se integralmente os termos da decisão de fl. 297.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66723 Nr: 2704-45.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIPAGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL REDIVO, PAULA CRISTIANE DA 

SILVEIRA, VALMOR JOSÉ REDIVO, ELIANI BALAROTI REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 Autos nº 2704-45.2016.811.0033

Cód. 66723

Vistos em correição.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1771-82.2010.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195/MT, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, JÁDER 

FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:OAB/MT 12.99, MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Autos nº 1771-82.2010.811.0033

Cód. 27893

Vistos em correição.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.
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Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54966 Nr: 756-39.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATEUS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos nº 756-39.2014.811.0033

Cód. 54966

Vistos em correição.

Defiro a expedição de alvará em favor da parte autora, observando as 

informações apresentadas às fls. 169.

Com a liberação do competente valor, intime-se a parte autora a requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que 

o seu silêncio importará em extinção do processo pelo integral 

adimplemento do débito.

Sem prejuízos, anote-se o necessário quanto aos procuradores do 

requerido, consoante requerimento de fl. 170/171, para as devidas 

comunicações de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14554 Nr: 3382-46.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, WALTER 

TRABACHIM JUNIOR, ALCIO GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA 

APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Autos nº 3382-46.2005.811.0033

Código: 14554

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 152v e documentos seguintes, 

procedendo-se a secretaria com as necessárias anotações para as 

comunicações de estilo.

Sem prejuízos, concedo o prazo postulado pelo exequente à fl. 152.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79666 Nr: 1393-48.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEILA FATIMA BRANDÃO MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BRIAPEC - 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVIERA SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 Autos nº 1393-48.2018.811.0033

Código: 79666

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

10 (dez) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de indeferimento.

A seguir, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou 

eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2258 Nr: 299-95.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISCARLOS 

ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, Franciscarlos Alcantara - 

OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 PROCESSO: 299-95.2000.811.0033

CÓDIGO: 2258

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A E FRANCISCARLOS ALCANTARA

REQUERIDO: BRIAPEC – AGROPECUÁRIA LTDA.

DESPACHO

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fl. 296, determino a intimação dos 

exequentes para apresentarem matrícula atualizada do imóvel, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 2888-64.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Autos nº 2888-64.2017.811.0033

Cód. 73927

Vistos em correição.

Ante a solicitação de dispensa do encargo como perito formulada pelo Dr. 

Massao Paulo Watanabe, nomeio como perito do juízo o Dr. Abelardo 

Jaider Perez Tejada, médico atuante nesta cidade e comarca de São José 

do Rio Claro, mantendo incólume todo o teor da decisão de fls. 91, a qual 

determino integral cumprimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TRIMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 491-42.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 491-42.2011.811.0033

Cód. 29744

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE em face de FLÁVIO BOTINO RICIARDI 

ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 121 e 128/132 a parte exequente informou o pagamento do débito e 

pugnou pela extinção dos presentes autos.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Custas pela executada.

Sem prejuízos, levantem-se eventuais penhoras e/ou quaisquer outros 

atos constritivos porventura efetivado nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 09 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60003 Nr: 1426-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ ALENCAR - 

OAB:14.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1426-43.2015.811.0033

Cód. 60003

Vistos em correição.

Considerando que a inventariante foi devidamente intimada tanto por meio 

de sua procuradora, quanto pessoalmente, mas deixou o prazo 

transcorrer in albis não promovendo o regular andamento do inventário, 

nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, REMOVO, 

EX OFFICIO, Neuza Terezinha Machado do encargo de inventariante, ao 

passo que nomeio o herdeiro KELWIN MACHADO como inventariante, o 

qual deverá prestar, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função, a teor do disposto no § único do artigo 

617, do Códex Processual Civil.

Assinado o termo de compromisso, determino ao inventariante que 

promova o regular andamento do feito, consoante já determinado nos 

despachos anteriores, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TRIMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80749 Nr: 1898-39.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN APARECIDA DE JESUS 

SILVA - OAB:60.432/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

certidões negativas de fls. 30/31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65847 Nr: 2190-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, 

DANIEL OSWALDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOÃO CRISPIM, COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, INEZ 

CAETANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRESLEY EMRESON BRIANTE - 

OAB:183464

 Intimo a parte requerida, por meio de seu advogado, para que tome 

ciência da sentença de fls. 87 transcrita abaixo:

"Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante acordo 

de fls. 79/86, homologo o presente acordo e extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Custas na forma estipulada pelos acordantes.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se.".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74183 Nr: 3010-77.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NERES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEBRANTE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDEBRANTE PEREIRA DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de DECRETAR o divórcio de MARIA NERES DOS SANTOS e de IDEBRANTE 

PEREIRA DOS SANTOS, para que produza todos os seus efeitos legais, 

com fundamento no artigo 226, §6º, da Constituição Federal. Pela 

sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, as quais 

mantenho suspensas a sua exigibilidade, posto que litigou sob o pálio da 

justiça gratuita.EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Quanto aos honorários da douta 

advogada Jhanyleyne Furlan Sorti, que atuou no presente feito como 

curadora especial da requerida, ARBITRO a importância de R$ 4.482,53 

(quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos).Expeça-se a competente certidão de honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de inscrição e 

averbação no competente cartório e, ato contínuo, arquivem-se os autos, 

com as anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro, 20 de agosto de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000566-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARROS DA COSTA (REQUERENTE)

MUNIR MARTINS SALOMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO (ADVOGADO(A))

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, para 

manifestar-se acerca do cumprimento do mandado de penhora e avaliação 

anexados aos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 2647-90.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Infere-se da leitura do artigo 397 do Código de Processo Penal, que o 

juiz pode absolver sumariamente o réu quando manifestamente presente 

(i) causas de exclusão da ilicitude do fato, (ii) causas de exclusão da 

culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou (iii) quando o fato narrado 

evidentemente não constitui crime.

A fundamentação apresentada pela defesa técnica na resposta à 

acusação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas na 

legislação de regência, sendo certo afirmar que a própria defesa diz que 

comprovará suas alegações no decorrer da instrução criminal, o que 

denota que a ação penal deve ter seu regular prosseguimento.

Inexistindo, pois, qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

(dezenove) de março de 2019, às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) 

(se houver) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e 

na resposta à acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 2647-90.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Infere-se da leitura do artigo 397 do Código de Processo Penal, que o 

juiz pode absolver sumariamente o réu quando manifestamente presente 

(i) causas de exclusão da ilicitude do fato, (ii) causas de exclusão da 

culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou (iii) quando o fato narrado 

evidentemente não constitui crime.

A fundamentação apresentada pela defesa técnica na resposta à 

acusação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas na 

legislação de regência, sendo certo afirmar que a própria defesa diz que 

comprovará suas alegações no decorrer da instrução criminal, o que 

denota que a ação penal deve ter seu regular prosseguimento.

Inexistindo, pois, qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação e inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

(dezenove) de março de 2019, às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) 

(se houver) e a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e 

na resposta à acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do réu.

c) CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52556 Nr: 1888-68.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.116, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65801 Nr: 2171-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSÉ FONTES, OSCAR PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.83, requerendo 

o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73874 Nr: 2866-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 
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OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Vistos em correição.

1. INTIMEM-SE, pessoalmente, os advogados constituídos do réu (fl. 80), 

para, em 5 (cinco) dias, apresentarem memoriais finais escritos.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação da peça, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60672 Nr: 1872-46.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO TEIXEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN LEITE DA CRUZ - 

OAB:11.786/MT, IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - OAB:10.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por CASSIANO TEIXEIRA DA SILVA em face de BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para o fim de:a) 

DECLARAR INEXISTENTE o débito que originou a presente demanda;b) 

CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, a importância paga 

por ele (R$ 4.883,55), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o 

desembolso de cada parcela, e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação.Via de consequência, condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, porque o autor sucumbiu em parte 

mínima, hipótese em que a parte adversa, no caso o requerido, responde 

por inteiro pelas verbas sucumbenciais, a teor do artigo 86, parágrafo 

único, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono do Requerente, os quais fixo em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC.Julgo extinta 

esta fase procedimental com resolução do mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado e nada 

sendo postulado, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64663 Nr: 1484-12.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO VIEIRA NOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas de fls.98/99, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81453 Nr: 2170-33.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT

 Vistos em correição..INDEFIRO o pedido, formulado pelo Ministério Público, 

de designação e realização de audiência admonitória, porquanto, 

consultando o andamento processual da ação penal donde proveio a 

condenação, constata-se que o processo crime fora remetido para o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para análise do apelo interposto pelo 

próprio Recuperando, a revelar a inexistência de trânsito em julgado da 

condenação, pressuposto indispensável para início da execução da pens 

em espécie, conforme art. 105, da Lei de Execuções Penais.3. Cumpra a 

Secretaria as seguintes providências:a)INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do recuperando do inteiro desta decisão (procuração de fl. 

62)b)PROCEDA-SE a retificação da guia de execução provisória de fl. 

05/05-verso, conforme item “a” da quota ministerial de fl. 

68.c)CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.d)Certificado o trânsito em 

julgado da sentença condenatória ou absolutória, certifique-se e 

atualize-se o cálculo de pena (acaso necessário).e)CUMPRIDAS todas as 

providências, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50564 Nr: 2433-75.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RITA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.3. DESIGNO a realização de audiência de instrução 

para o dia 14 (catorze) de março de 2019, às 14h30min.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, a 

patrona da parte autora para, juntamente com a requerente, 

comparecerem na audiência designada, para qual deverão trazer sua(s) 

testemunha(s) independentemente de intimação judicial, sob pena de 

desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem 

como acerca da presente decisão.b)Intime-se por correio o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004), para comparecer na audiência, bem como acerca da 

presente decisão.c)Intime-se a parte autora para prestar depoimento 

pessoal, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC 

(Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e 

advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se 

recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.).d)Após, conclusos para 

realização da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59322 Nr: 951-87.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Não obstante a manifestação da autarquia executada quanto à 

determinação para reativação do benefício concedido à exequente (fl. 

182-verso), não logrou demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) INTIME-SE a Autarquia devedora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

implantar o benefício à parte Requerente/Exequente, em razão de inexistir 

neste caderno processual prova do seu cumprimento, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) após o 

décimo primeiro dia.

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante indicado no 

cálculo de fls. 165/165 verso, em favor da parte exequente e de sua 

advogada, devendo ser discriminados os créditos relativos às parcelas 

vencidas, bem como os referentes aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, conforme já determinado na decisão de fl. 181.

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE o(s) competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53202 Nr: 2659-46.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNTER WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MULLER - OAB:18.308

 Vistos em correição.

1. Intime-se o exequente, através de sue advogado, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do pedido de suspensão 

da execução formulado pelo executado às fls. 147/148.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 82417 Nr: 2489-98.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTSM, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça à parte autora, 

considerada a documentação que instrui a inicial, notadamente, o fato de 

ser assistida pela Defensoria Pública.

2. A petição inicial necessita ser emendada e complementada com outros 

documentos, não só para comprovar as alegações preambulares, como, 

por igual, para melhor equacionamento do litígio.

Isso porque a parte autora deixou de colacionar nos autos o título que 

embasa sua pretensão, bem como a procuração outorgada pela parte 

exequente, desatendendo o que determina o artigo 320 do CPC.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente, através de sua advogada, sobre o inteiro 

teor da presente decisão e, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, junte 

aos autos o título que embasa sua pretensão, bem como a procuração 

outorgada pela parte exequente.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29324 Nr: 73-07.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE MAIQUE DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se a exequente, através sua advogada, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da Exceção de 

Pré-Executividade de fls. 201/202-verso.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 82328 Nr: 2467-40.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por ALEXANDRE 

PIZZOLATO e SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO à Ação de Execução 

de Título Extrajudicial movida contra si pelo BANCO DO BRASIL S/A 

(processo nº 3959-19.2017.811.0033, Código 76439, 2ª Vara da Comarca 

de São José do Rio Claro, em apenso).

Na petição inicial, os Embargantes postulam pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontram em 

condições de arcar com o ônus da presente demanda sem que 

comprometa o sustento próprio e de sua família, especialmente em razão 

da crise financeira pela qual passaram no ano de 2016, ocasionada pela 

quebra de safra superior a 80% do plantio.

Pois bem.

A inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça 

(CPC/2015, art. 98), sendo presumida como verdadeira a alegação de 

insuficiência da pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

Na hipótese dos autos, malgrado a evidência da falta de pressupostos 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao 

quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, 

hei por bem determinar à parte autora que comprove efetivamente a 

insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de concessão da 

gratuidade.

Isso porque a mera declaração de hipossuficiência e a alegação de crise 

financeira, per si, não é demonstração cabal e idônea de insuficiência 

financeira que justifique a concessão do benefício, máxime se se 

considerar o montante envolvido do débito em discussão, valor que 

ultrapassa cinco milhões de reais.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, o patrono dos embargantes para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, juntar documentação probatória que comprove a 

incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas 

inerentes às taxas e custas judiciárias.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66427 Nr: 2556-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT, CARLA 

CAMILA XAVIER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pleito de fl. 135 (bloqueio da circulação, licenciamento e 

transferência doe veículo), visto que ainda não foi efetivada a citação dos 

executados, bem como pelo fato de o presente processo não se tratar de 

título envolvendo alienação fiduciária, não sendo, portanto, abrangida pelo 

Decreto-Lei nº 911/69.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

regular prosseguimento ao feito, trazendo aos autos o endereço dos 

executados, sob pena de extinção.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78757 Nr: 926-69.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GARCIA KRANSCZAK, ANILDO GARCIA 

KRANSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSE KAEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 
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SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos em correição.

1. Diante dos termos da certidão de fls. 22/23, intime-se, via DJe, o 

advogado dos Embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

proceder com a regularização referente ao pagamento das custas, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60672 Nr: 1872-46.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO TEIXEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN LEITE DA CRUZ - 

OAB:11.786/MT, IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA - OAB:10.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por CASSIANO TEIXEIRA DA SILVA em face de BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para o fim de:a) 

DECLARAR INEXISTENTE o débito que originou a presente demanda;b) 

CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro, a importância paga 

por ele (R$ 4.883,55), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o 

desembolso de cada parcela, e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação.Via de consequência, condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, porque o autor sucumbiu em parte 

mínima, hipótese em que a parte adversa, no caso o requerido, responde 

por inteiro pelas verbas sucumbenciais, a teor do artigo 86, parágrafo 

único, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono do Requerente, os quais fixo em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do CPC.Julgo extinta 

esta fase procedimental com resolução do mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado e nada 

sendo postulado, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71392 Nr: 1898-73.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DA CRUZ, FRANCO GIULIANO STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.48/49, requerendo o que for de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DIAS GRATES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-31.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SANTOS PINTO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ADRIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018 , às 16:20 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 10 de outubro de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CUNHA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018 , às 16:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 10 de outubro de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ADRIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018 , às 17:00 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 10 de outubro de 2018. GILVONE 

LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000564-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)
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VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES WILLIAM SOUZA COSTA (REQUERIDO)

CHARLES WILLIAM SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e a ausência de tempo hábil para intimação do(s) requerido(s) 

impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR Audiência 

de Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018 , às 14:40 horas (MT). 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 10 de outubro de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e a ausência de tempo hábil para intimação do(s) requerido(s) 

impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR Audiência 

de Conciliação para o dia 23 de novembro de 2018 , às 13:40 horas (MT). 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 10 de outubro de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-29.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCOS SILVA MASCHIO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, e a ausência de tempo hábil para intimação do(s) requerido(s) 

impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR Audiência 

de Conciliação para o dia 21 de novembro de 2018 , às 13:00 horas (MT). 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 10 de outubro de 2018. GILVONE LIMA 

FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. 

RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA (ADVOGADO(A))

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO PROCESSO n. 1000002-41.2018.8.11.0033 Valor da causa: 

$694.82 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: R H 

DOS SANTOS - ME Endereço: RUA SERGIPE, 446, JD PLANALTO, SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: Nome: 

APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA Endereço: COLONIA DA GUAVIRA, 

CASA 21, GUAVIRA, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 

21/11/2018 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA (ADVOGADO(A))

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010226-60.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))
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DAVID FRANCISCO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA TIMIDAT STELA (EXECUTADO)

FRANCO GIULIANO STELA (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 8010226-60.2011.8.11.0033 AUTOR: DAVID FRANCISCO 

DE CARVALHO REQUERIDO: LUZIA TIMIDAT STELA EXECUTADO FRANCO 

GIULIANO STELA DECISÃO Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos 

por David Francisco de Carvalho, sustentando a existência de 

contradição, ao argumentos de que não houve a intimação dos advogados 

constituído para indicar bens passiveis de penhora do executado. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, 

do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance 

dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. Analisando os autos, 

verifico que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95, pois mesmo tendo sido intimado, a 

parte autora deixou de indicar bens passíveis de penhora do executado. 

Sustenta o autor que a intimação para indicar bens foi publicada apenas 

em nome da Dra. Danielli Redivo, e não de todo os patronos constituídos 

nos autos, conforme requerimento expresso no Id. 6555086 e 655507. 

Não obstante, os argumentos expostos é pacifico o entendimento 

jurisprudencial no sentido de que havendo mais de um advogado habilitado 

a receber intimações, é válida a publicação em nome que qualquer um 

deles. Apenas quando há pedido expresso de exclusividade em nome de 

um deles, vislumbra-se hipótese de nulidade. Observe: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA 

DESTE TRIBUNAL QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA 

REQUERIDA 1. Consoante Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do 

Superior Tribunal de Justiça, "Aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC". 2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto 

após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 

5º, do CPC/2015. 3. Havendo vários advogados habilitados a receber 

intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um 

deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento 

prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado 

patrono.” (AgRg nos EDcl no REsp 1575234/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 

09/05/2016) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1051395/RN, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 

02/03/2018) No caso em tela, não houve pedido de exclusividade de 

publicação em nome de uma das causídicas habilitada nos autos, de modo 

que a intimação em nome de qualquer delas é válida. Outrossim, no 

tocante a intimação pessoal do autor para indicar os bens passiveis de 

penhora, resta desnecessário nos termos do art. 51, §1º, da Lei n. 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. (...) § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Desta feita, esgotada as diligências do juízo, e intimada a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora do executado, sem 

resposta, forçoso a extinção do feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95. Assim sendo, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração 

opostos pela DAVID FRANCISCO DE CARVALHO. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 3 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000452-33.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTA MARIA CAMPOS (REQUERENTE)

REGINALDO MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

MARCELO PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

EDIMAR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

WILTON SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

LORRAN DE SOUZA SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO MONTEIRO (REQUERIDO)

CHAPÉU DE TAL (REQUERIDO)

ELMA DE TAL (REQUERIDO)

MARCELO DE TAL (REQUERIDO)

JUNIN DE TAL (REQUERIDO)

ALIN DE TAL (REQUERIDO)

GRANDE DE TAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 2625-81.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO COSTA E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERONI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos em 

decorrência de acidente de trânsito, proposta por Tiago Costa Gomes em 

face de Paulo Eroni de Moura, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 35 a ação foi recebida e determinada o processamento do feito pelo 

rito ordinário.

 Citada, a parte requerida apresentou contestação às fls.55/60, alegando 

totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, informando ter o 

autor invadido a pista contraria e colidindo com o requerido.

 Ás fls. 86/92 a parte autora apresentou Impugnação à Contestação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Neste momento processual, passo a fixar os seguintes pontos 

controvertidos:

- Quanto às provas do acidente.

- Quanto à culpabilidade.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10 de dezembro 

de 2018, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus respectivos advogados e testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62457 Nr: 2500-16.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CAMARGO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por Idade Híbrida

Autos: 2500-16.2017.811.0049 - (código 62457)

Requerente: MARIA HELENA CAMARGO DA COSTA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

novembro de 2018, às 13:00 horas. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 09 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63041 Nr: 2830-13.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimaÇÃO DA PARTE AUTORA DOS TERMOS 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 24, no prazo legal.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7497 Nr: 999-55.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Petrilio Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Código nº: 7497

DESPACHO.

Vistos em correição.

Manifeste-se o executado acerca do petitório de fl.46, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Em seguida, manifeste-se o exequente pelo que de direito no mesmo 

prazo.

Às providências.

Alto Garças/MT, 27 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30050 Nr: 1046-53.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoderalda Lobo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30050

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Leodelara Lobo Pereira em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30425 Nr: 297-02.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide de Almeida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Iondas Lima de Andrade - 

OAB:22.889/MT, Olivia de Mattos Garcia - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30425

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Adelaide de Almeida Miranda 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.
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 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32798 Nr: 1163-73.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR CASTORINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 32798

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Salvador Castorino Pereira 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33232 Nr: 1632-22.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAHK RYMMENHN PEREIRA ESTECHE GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 33232

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Mahk Rymmenhn Pereira 

Esteche Galeano em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12696 Nr: 1463-74.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 12696

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Dorvalina Rodrigues de Melo 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14392 Nr: 427-26.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Marmitt Pletsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Cód. 14392

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Noemia Marmitt Pletsch em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 08 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 468-22.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximino Quirino de Moraes, Altamira Gil de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leocadia Perpetua de Morais, 

Espólio de José Luiz de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 32189

DESPACHO

Vistos em correição.

Ante ao decurso do prazo de suspenção, intime-se o requerente para que 
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dê prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

extinção.

 Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças, 08 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9521 Nr: 345-97.2008.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Petrilio Guimarães Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056/MT

 Código nº: 9521

 DESPACHO

Vistos em correição.

Manifeste-se o embargante acerca do petitório de fl. 113, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, manifeste-se o embargante pelo que de direito no mesmo 

prazo.

Às providências.

Alto Garças/MT, 04 de outubro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37946 Nr: 490-12.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Vistos em correição.

Considerando o interesse de recorrer da r. sentença manifestado pelo 

Réu, e tendo o seu Procurador apresentado rol de testemunhas para oitiva 

em plenário, esclareça o procurador consituído se o Réu desistiu do 

recurso, requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após 

conclusos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50663 Nr: 2255-36.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal, Juízo Federal da Vara Única 

da Subseção Judiciaria de Rondonópolis - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Juizo da Comarca de 

Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

 Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50679 Nr: 2267-50.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Agenor Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50678 Nr: 2266-65.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Buscariol de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19889 Nr: 39-83.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Souza Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvano Amélio Marques - OAB:31.741/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19889

SENTENÇA

Sebastiana de Souza Abreu ajuizou Ação de Pensão por Morte Rural em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando que foi 

casada com a Sr. Ocrecidio Miranda Abreu até o falecimento dele, 

ocorrido em 01/09/2002, sendo que durante o período de matrimônio 

ambos trabalhavam como rurícolas, em regime de economia familiar, 

figurando assim na condição de segurado especial da Previdência Social.

 Requereu a concessão de pensão por morte rural.

 Com a inicial vieram documentos.

 Conforme decisão de fl. 27, a autora foi intimada para, no prazo de 10 

dias, apresentar a negativa administrativa, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Às fls. 32/34, foi proferida a sentença extinguindo o feito, uma vez que a 

parte autora não apresentou o indeferimento do pedido administrativo, 

além de não juntar prova documental essencial para conhecimento do 

pedido.

A parte autora apresentou suas razões de apelação às fls. 37/39.

Conforme acórdão de fls. 45, foi dado provimento ao recurso para 

reformar a sentença de primeiro grau sendo determinado o regular 

processamento do feito.

Desta decisão o requerido interpôs Agravo Regimental em Apelação (fls. 

48/57).

Conforme fls. 59 foi negado provimento ao agravo regimental.

O requerido interpôs Recurso Especial (fls. 63/73) e Recurso 

Extraordinário (fls. 79/111).

Conforme acórdão de fls. 118/119, foi determinado o encaminhamento dos 

autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que o juízo a quo adotasse as 

providências determinadas por aqueles tribunais.

Conforme decisão de fls. 121/121, vº, determinou-se à autora que, no 

prazo de 30 dias, promovesse o pedido administrativo de aposentadoria 

perante o INSS e, em igual prazo, comprovasse nestes autos a postulação 

administrativa, sob pena de extinção do feito.

 A autora juntou nos autos o indeferimento administrativo (fls. 125/126).

 O requerido apresentou contestação, alegando não estarem preenchidos 

os requisitos para aposentadoria (fls. 127/136), por sua vez a autora 

apresentou impugnação às fls. 137.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas.

 É o relatório.

 DECIDO.

 A questão a ser analisada reside basicamente na comprovação dos 

seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, demonstração da 

qualidade de segurado do “de cujus” e condição de dependente da parte 

autora, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91, confira: “A pensão por 

morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não”.

 No mesmo sentido:

 “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESUSAIS. 1. Segundo a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se 

aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte , a legislação 

vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 304/STJ). 2. É assegurada 

a pensão por morte ao cônjuge e filhos menores de trabalhador rural, que, 

em decorrência de presunção legal, são dependentes previdenciários, nos 

termos da lei de regência. 3. Comprovada a condição de rurícola do 

instituidor da pensão antes de falecer, na qualidade de segurado especial 

, por início razoável de prova material, confirmada por testemunhas, 

assiste aos autores o direito ao benefício, nos termos do art. 39, I, da Lei 

8.213/91. 4. Direito ao benefício de pensão por morte reconhecido, no 

valor de um salário mínimo, na forma determinada na sentença. (...) (AC 

0000153-33.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.535 de 16/11/2012)”.

 O artigo 16 da Lei nº 8.123/91, por sua vez, prevê três classes de 

dependentes, cujo rol possui natureza taxativa: “Art. 16. São beneficiários 

do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 

segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta 

ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (...) § 

4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.”

 Os dependentes do segurado falecido são os sujeitos ativos da relação 

jurídica previdenciária que tenha por objeto a pensão por morte. Há 

hierarquia entre estas três classes, de forma que a existência de 

dependentes da classe anterior exclui os dependentes das classes 

seguintes (artigo 16, § 1º da Lei nº 8.213/91).

 Os dependentes da primeira classe possuem em seu favor presunção 

absoluta de dependência econômica em relação ao segurado. Já os 

segurados da segunda ou da terceira classe devem comprovar tal 

dependência (artigo 16, §4º, da Lei nº 8.213/91).

 Em relação à condição de segurado, considera-se trabalhador rural na 

qualidade de segurado especial, nos termos do artigo 11, inciso VII, da Lei 

de Benefícios: “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social 

as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado especial: a pessoa 

física residente em imóvel rural em aglomerado urbano ou rural próximo a 

ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com 

auxílio eventual de terceiros na condição de: a) produtor seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatários, ou arrendatários rurais que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou 

extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos XII do caput do 

art. 2º da lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000 e faça dessas atividades o 

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalhado dos membros da família é indispensável à própria subsistência 

e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

 E para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta 

Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por 

invalidez, de auxílio- doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor 

de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior 

ao falecimento, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido (Art. 39).

 No caso em tela, a parte autora demonstrou por meio do documento de fl. 

16 o óbito do segurado.

 Ademais, a condição de dependente foi comprovada de forma satisfatória 

por meio da certidão de casamento de fl. 15.

 Não obstante, para a concessão do pedido também é necessário 

comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao falecimento.

 É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, 

feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem 

tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios.

 Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, 

assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante 

flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer 

documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a 

comprovar o exercício de atividade rural, não sendo necessária à 

apresentação de documentação de todo o período de carência.

 Nesse sentido:

 “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 
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EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).

 “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO 

DEVIDA. 1. É possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”.

 In casu, a parte autora apresentou os documentos de fl. 15-24, indicando 

trabalho do falecido na atividade rural, comprovando início razoável de 

prova material, atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça.

 Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia a 

prova oral produzida na instrução, na qual as testemunhas ouvidas 

afirmaram que conhecem a autora e o falecido, sendo que presenciaram o 

trabalho deles na lavoura desde que os conhecem.

 Nesse cenário, verifico a comprovação da atividade rural exercida pelo 

cônjuge da autora por ocasião do falecimento dele.

 De mais a mais, o fato da parte autora não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até 

mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

 Ressalto, por oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade 

no meio rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas 

e os trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de 

seus direitos e obrigações.

 Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo único, da Lei nº 

8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a atividade rural é 

meramente exemplificativo, pois entendimento em contrário fere o princípio 

constitucional da ampla defesa, consistente não somente no direito de 

defender-se, mas também no direito de agir em juízo, utilizando-se de 

todos os meios legais para comprovar o seu direito.

 Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, 

o que nos leva a concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 

da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, indicando-lhe alguns 

documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural, o 

que não exclui a possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal 

mister.

 Além do mais, o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, só 

proíbe provas imorais ou contrárias aos bons costumes.

 Portanto, a parte requerente faz jus à pensão por morte em decorrência 

da morte de seu cônjuge.

 No que concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é 

devido a partir do requerimento administrativo, uma vez que é anterior a 

citação.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar o réu na 

obrigação de conceder à parte autora o benefício previdenciário de 

pensão por morte, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91, no valor 

mensal de 1 (um) salário mínimo, devido a partir do requerimento 

administrativo, isto é, 10/06/2010 (fl. 126), ressaltando que os juros 

moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas 

devem observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 02/12/2013.

 Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.

 Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, 

da Lei nº 8.620/93.

 Condeno ainda o réu no pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual será 

definido quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4º do artigo 

85 do Código de Processo Civil.

 Evidenciada a probabilidade do direito, pelas próprias razões da sentença 

de procedência, e havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em virtude do caráter alimentar da prestação, concedo a tutela 

antecipada para determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oficie-se ao Gerente da Agência da Previdência Social de Atendimento às 

Demandas Judiciais – APSADJ, com sede à Av. Getúlio Vargas, 553, 7º 

Andar, Centro, CEP: 78.005-600, Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue a implantação do benefício previdenciário em favor 

da parte autora, sob pena de responder por eventual ato de improbidade 

administrativa (Art. 11, II, da Lei 8.429/92) e crime de desobediência (Art. 

330 do Código Penal). Instrua-se o expediente com cópia dos documentos 

pessoais da parte e desta sentença. A fim de agilizar a implantação do 

benefício, encaminhe-se o ofício e as respectivas cópias via e-mail 

funcional do gerente executivo, qual seja: odair.egues@inss.gov.br.

 Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, 

ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 04 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31504 Nr: 1047-90.2013.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Freddi e Freddi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Augusto Farão - 

OAB:139.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, rejeito a Impugnação à Arrematação.Oficie-se ao 

Juízo Deprecante encaminhando cópia da presente decisão, bem como 

solicitando informações quanto ao andamento dos Embargos de Terceiro 

opostos por Guilherme Kok.Intimem-se.Alto Taquri/MT, 5 de outubro de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19320 Nr: 951-17.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Carrijo, Ana Ibrantina de Oliveira Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de redução da penhora formulado as 

fls. 116/173, vº. Indefiro também o pedido de expedição de ofícios aos 

credores preferenciais (fl. 164/164, vº), por não se tratar de obrigação do 

Poder Judiciário.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.Alto Taquari/MT, 02 de outubro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz 
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de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21463 Nr: 273-31.2011.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

decretar a partilha dos seguintes bens na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para cada cônjuge:01 - Um veículo GM ASTRA SEDAN, ANO 

2002/2002, COR PRETA, PLAVA AJC 4959, RENAVAM – 775458120;02 - 

Uma carroceria semirreboque ABT, Marca/Modelo SR/RANDON SR CA, 

ANO/MODELO 1999, COR BRANCA, PLACA BTR5901, RENAVAM – 

711918139.03 - Título de Capitalização em nome do Requerido, Pé Quente 

Bradesco GP Ayrton Senna, sob o nº 164-3/165679-6;04 - Título de 

Capitalização em nome do Requerido, Pé Quente Bradesco GP Ayrton 

Senna, sob o nº 164-3/165678-8;05 - Título de Previdência Privada – 

Bradesco Vida e Previdência, Matrícula 1.157.701-0.Fica resolvido o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Devido à 

sucumbência mínima da autora, condeno o réu no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 

R$2.000,00 (dois mil reais).Transitada em julgado, expeça-se o Formal de 

Partilha e arquivem-se, com as baixas necessárias.P.IAlto Taquari/MT, 05 

de outubro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50678 Nr: 2266-65.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Buscariol de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41753 Nr: 940-07.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kelin Cristiane Follmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 25, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50679 Nr: 2267-50.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Agenor Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50663 Nr: 2255-36.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal, Juízo Federal da Vara Única 

da Subseção Judiciaria de Rondonópolis - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Juizo da Comarca de 

Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33065 Nr: 809-37.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Luciana da Silva - 

OAB:20.335-A, Bruna Oliveira Manardo - OAB:19.354-O, Isabela 

Alves Buosi - OAB:20.756-O, Josuel da Silva Junior - OAB:17.954-E, 

Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. sentença de fls. 87/88, que serve a 

presente para fins de intimar a parte interessada a requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 347-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS, MAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - 

OAB:358143

 Considerando que o advogado constituído pelos réus mais uma vez 

deixou de praticar o ato processual para o qual foi devidamente intimado 

(já havia deixado de apresentar defesa prévia e de comparecer na 

audiência de instrução e julgamento), intime-se pessoalmente o advogado 

dativo, Dr. Edson Roberto Castanho, responsável pela defesa técnica dos 

réus durante todo o trâmite processual, para apresentação das razões do 

recurso de apelação, no prazo legal.

Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

apresentação das contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça.

 Sem prejuízo das determinações anteriores, oficie-se à OAB do Estado de 
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São Paulo comunicando sobre a conduta desidiosa do advogado 

constituído pelos réus, Dr. João Gabriel Desiderato Cavalcante – OAB/SP 

nº 358.143, para a tomada das providências cabíveis. Instrua-se o ofício 

com cópia das peças pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 291-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIERIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhapael Salles Scutti - TERCEIROS, AUREO 

APARECIDO SCUTTI, MARILDA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI GIACCHINI - OAB:7.329/MS, 

GUSTAVO UBIRAJARA GIANCCHINI - OAB:10895-B/MS, JORDELINO 

GARCIA DE OLIVEIRA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lamonica Pereira - 

OAB:35936/PR

 ANTE O EXPOSTO, deixo de apreciar a impugnação à penhora em virtude 

da incompetência deste Juízo.Por sua vez, defiro o pedido formulado pela 

empresa Monte Sul Comércio de Alimentos Ltda – ME e autorizo a 

transferência da soja penhorada para outro armazém localizado neste 

município, cujas despesas serão suportadas e abatidas do próprio produto 

depositado, mediante prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da remoção.Expeça-se Alvará de Autorização, 

intimando-se o advogado da empresa para retirada e cumprimento.Após, 

oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando intimação da parte exequente 

para dar andamento ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de desconstituição da penhora e devolução da precatória. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-51.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO CUNHA KURY (REQUERENTE)

HELIO PASSADORE (ADVOGADO(A))

JANAINA BARRETO PASSADORE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000190-51.2018.8.11.0092. REQUERENTE: MARCOS AURELIO CUNHA 

KURY REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Homologo, por sentença, o 

acordo entabulado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, 

nos termos do art. 487, III, “b”. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. Esclareço que, a sentença homologatória 

de conciliação ou transação, dispensa a intimação das partes e de seus 

patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. P.I. ALTO 

TAQUARI, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000083-07.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000083-07.2018.8.11.0092. REQUERENTE: VIVIANE JUSSARA RIBEIRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o 

relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora 

alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do 

Incentivo Financeiro Adicional repassado aos municípios pela União, com 

base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 

1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. 

Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional 

de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, com efeitos 

retroativos aos últimos três anos. Em contestação, o Município de Alto 

Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao 

recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. 

Analisando a pretensão deduzida em juízo, verifico que as normas sobre 

as quais a parte autora baseia seu pedido são claras em determinar a 

destinação do valor dos incentivos financeiros aos entes públicos, para 

garantia dos Programas Comunitários de Saúde, e não diretamente aos 

servidores. Melhor explicando, considerando que grande parte dos 

municípios brasileiros não possui capacidade orçamentária suficiente para 

implementar e manter os serviços de saúde comunitário e familiar, 

sobretudo após a instituição de piso salarial dos agentes da categoria, a 

União efetua repasses periódicos aos municípios (Incentivos de Custeio e 

Adicional) destinados à manutenção dos programas. Embora os repasses 

sejam vinculados à manutenção dos serviços de saúde familiar e 

comunitários, e possam ser destinados ao pagamento de salários, 13º, 

férias e encargos sociais, não significa que a verba deva 

necessariamente ser revertida automaticamente em pagamento de 

benefícios aos servidores, haja vista que sua finalidade é a manutenção 

geral do sistema. Então, não restam dúvidas de que os destinatários dos 

Incentivos Financeiros provenientes do Ministério da Saúde são os 

municípios, e não os agentes comunitários. Até porque, violaria o princípio 

federativo e a autonomia administrativa, a tentativa da União em 

estabelecer benefícios financeiros aos servidores municipais, cuja 

concessão depende de lei local própria. No mesmo sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS 

PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS – DIFERENÇA SALARIAL 

INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria nº. 260/2013 do Ministério 

da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de 

Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos 

programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde 

da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja 

fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva 

esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida 

pela CF. (TJMT – Ap 68232/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO 

FINANCEIRO – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE 

ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro 

Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de 

incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias.Desta 

forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional 

diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento 

em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos 

requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal. (TJMT – Ap 

75770/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

05/12/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO 

PROCEDIDO DE OFÍCIO. VIGILANTE SANITÁRIA (AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS). MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. PISO SALARIAL 

NACIONAL. PREVISÃO NA LEI FEDERAL N° 11.350/06, COM A REDAÇÃO 

CONFERIDA PELA LEI 12.994/14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS 

DEVIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.360/15. 

ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. 14° SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) - Diante da ausência de lei municipal específica 

autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes 

comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do 

incentivo financeiro adicional denominado de parcela extra ou 14º salário. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0143.14.005098-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, 
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publicação da súmula em 02/10/2018)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE 

COMUNITÁRIO DA SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL - REVOGAÇÃO DA 

PORTARIA 674/GM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. - Restando demonstrado que a Portaria 1350/GM/2002, que 

instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde 

da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde não 

estabelece expressamente o repasse das verbas referentes ao "incentivo 

financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde, não 

é possível reconhecer o suposto direito ao benefício como pleiteado. - 

Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.084050-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)” Por fim, esclareço que 

as leis municipais mencionadas pela parte autora não garantem o repasse 

automático dos incentivos financeiros recebidos do Governo Federal aos 

agentes comunitários, tendo em vista a imposição de algumas condições, 

tais como: efetiva existência de saldo dos repasses, cumprimento de 

metas, avaliação positiva pelo Ministério da Saúde sobre os serviços 

prestados e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, não 

havendo direito da parte autora à percepção do benefício, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os 

pedidos, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000082-22.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000082-22.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ORLINDA PEREIRA VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o relatório 

conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora alega 

que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do 

Incentivo Financeiro Adicional repassado aos municípios pela União, com 

base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 

1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. 

Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional 

de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, com efeitos 

retroativos aos últimos três anos. Em contestação, o Município de Alto 

Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao 

recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. 

Analisando a pretensão deduzida em juízo, verifico que as normas sobre 

as quais a parte autora baseia seu pedido são claras em determinar a 

destinação do valor dos incentivos financeiros aos entes públicos, para 

garantia dos Programas Comunitários de Saúde, e não diretamente aos 

servidores. Melhor explicando, considerando que grande parte dos 

municípios brasileiros não possui capacidade orçamentária suficiente para 

implementar e manter os serviços de saúde comunitário e familiar, 

sobretudo após a instituição de piso salarial dos agentes da categoria, a 

União efetua repasses periódicos aos municípios (Incentivos de Custeio e 

Adicional) destinados à manutenção dos programas. Embora os repasses 

sejam vinculados à manutenção dos serviços de saúde familiar e 

comunitários, e possam ser destinados ao pagamento de salários, 13º, 

férias e encargos sociais, não significa que a verba deva 

necessariamente ser revertida automaticamente em pagamento de 

benefícios aos servidores, haja vista que sua finalidade é a manutenção 

geral do sistema. Então, não restam dúvidas de que os destinatários dos 

Incentivos Financeiros provenientes do Ministério da Saúde são os 

municípios, e não os agentes comunitários. Até porque, violaria o princípio 

federativo e a autonomia administrativa, a tentativa da União em 

estabelecer benefícios financeiros aos servidores municipais, cuja 

concessão depende de lei local própria. No mesmo sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS 

PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS – DIFERENÇA SALARIAL 

INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria nº. 260/2013 do Ministério 

da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de 

Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos 

programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde 

da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja 

fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva 

esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida 

pela CF. (TJMT – Ap 68232/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO 

FINANCEIRO – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE 

ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro 

Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de 

incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias.Desta 

forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional 

diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento 

em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos 

requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal. (TJMT – Ap 

75770/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

05/12/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO 

PROCEDIDO DE OFÍCIO. VIGILANTE SANITÁRIA (AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS). MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. PISO SALARIAL 

NACIONAL. PREVISÃO NA LEI FEDERAL N° 11.350/06, COM A REDAÇÃO 

CONFERIDA PELA LEI 12.994/14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS 

DEVIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.360/15. 

ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. 14° SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) - Diante da ausência de lei municipal específica 

autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes 

comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do 

incentivo financeiro adicional denominado de parcela extra ou 14º salário. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0143.14.005098-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, 

publicação da súmula em 02/10/2018)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE 

COMUNITÁRIO DA SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL - REVOGAÇÃO DA 

PORTARIA 674/GM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. - Restando demonstrado que a Portaria 1350/GM/2002, que 

instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde 

da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde não 

estabelece expressamente o repasse das verbas referentes ao "incentivo 

financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde, não 

é possível reconhecer o suposto direito ao benefício como pleiteado. - 

Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.084050-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)” Por fim, esclareço que 

as leis municipais mencionadas pela parte autora não garantem o repasse 

automático dos incentivos financeiros recebidos do Governo Federal aos 

agentes comunitários, tendo em vista a imposição de algumas condições, 

tais como: efetiva existência de saldo dos repasses, cumprimento de 

metas, avaliação positiva pelo Ministério da Saúde sobre os serviços 

prestados e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, não 

havendo direito da parte autora à percepção do benefício, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os 

pedidos, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000081-37.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

LUZIA HELENA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000081-37.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LUZIA HELENA SOUZA 

REZENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o 

relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora 

alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do 

Incentivo Financeiro Adicional repassado aos municípios pela União, com 

base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 

1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. 

Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional 

de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, com efeitos 

retroativos aos últimos três anos. Em contestação, o Município de Alto 

Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao 

recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. 

Analisando a pretensão deduzida em juízo, verifico que as normas sobre 

as quais a parte autora baseia seu pedido são claras em determinar a 

destinação do valor dos incentivos financeiros aos entes públicos, para 

garantia dos Programas Comunitários de Saúde, e não diretamente aos 

servidores. Melhor explicando, considerando que grande parte dos 

municípios brasileiros não possui capacidade orçamentária suficiente para 

implementar e manter os serviços de saúde comunitário e familiar, 

sobretudo após a instituição de piso salarial dos agentes da categoria, a 

União efetua repasses periódicos aos municípios (Incentivos de Custeio e 

Adicional) destinados à manutenção dos programas. Embora os repasses 

sejam vinculados à manutenção dos serviços de saúde familiar e 

comunitários, e possam ser destinados ao pagamento de salários, 13º, 

férias e encargos sociais, não significa que a verba deva 

necessariamente ser revertida automaticamente em pagamento de 

benefícios aos servidores, haja vista que sua finalidade é a manutenção 

geral do sistema. Então, não restam dúvidas de que os destinatários dos 

Incentivos Financeiros provenientes do Ministério da Saúde são os 

municípios, e não os agentes comunitários. Até porque, violaria o princípio 

federativo e a autonomia administrativa, a tentativa da União em 

estabelecer benefícios financeiros aos servidores municipais, cuja 

concessão depende de lei local própria. No mesmo sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS 

PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS – DIFERENÇA SALARIAL 

INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria nº. 260/2013 do Ministério 

da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de 

Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos 

programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde 

da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja 

fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva 

esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida 

pela CF. (TJMT – Ap 68232/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO 

FINANCEIRO – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE 

ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro 

Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de 

incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias.Desta 

forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional 

diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento 

em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos 

requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal. (TJMT – Ap 

75770/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

05/12/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO 

PROCEDIDO DE OFÍCIO. VIGILANTE SANITÁRIA (AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS). MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. PISO SALARIAL 

NACIONAL. PREVISÃO NA LEI FEDERAL N° 11.350/06, COM A REDAÇÃO 

CONFERIDA PELA LEI 12.994/14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS 

DEVIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.360/15. 

ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. 14° SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) - Diante da ausência de lei municipal específica 

autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes 

comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do 

incentivo financeiro adicional denominado de parcela extra ou 14º salário. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0143.14.005098-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, 

publicação da súmula em 02/10/2018)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE 

COMUNITÁRIO DA SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL - REVOGAÇÃO DA 

PORTARIA 674/GM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. - Restando demonstrado que a Portaria 1350/GM/2002, que 

instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde 

da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde não 

estabelece expressamente o repasse das verbas referentes ao "incentivo 

financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde, não 

é possível reconhecer o suposto direito ao benefício como pleiteado. - 

Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.084050-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)” Por fim, esclareço que 

as leis municipais mencionadas pela parte autora não garantem o repasse 

automático dos incentivos financeiros recebidos do Governo Federal aos 

agentes comunitários, tendo em vista a imposição de algumas condições, 

tais como: efetiva existência de saldo dos repasses, cumprimento de 

metas, avaliação positiva pelo Ministério da Saúde sobre os serviços 

prestados e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, não 

havendo direito da parte autora à percepção do benefício, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os 

pedidos, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000080-52.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MARIA AUGUSTO (REQUERENTE)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000080-52.2018.8.11.0092. REQUERENTE: CLAUDENICE MARIA 

AUGUSTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o 

relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora 

alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do 

Incentivo Financeiro Adicional repassado aos municípios pela União, com 

base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 

1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. 

Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional 

de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, com efeitos 

retroativos aos últimos três anos. Em contestação, o Município de Alto 

Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao 

recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. 

Analisando a pretensão deduzida em juízo, verifico que as normas sobre 

as quais a parte autora baseia seu pedido são claras em determinar a 

destinação do valor dos incentivos financeiros aos entes públicos, para 

garantia dos Programas Comunitários de Saúde, e não diretamente aos 

servidores. Melhor explicando, considerando que grande parte dos 

municípios brasileiros não possui capacidade orçamentária suficiente para 

implementar e manter os serviços de saúde comunitário e familiar, 

sobretudo após a instituição de piso salarial dos agentes da categoria, a 

União efetua repasses periódicos aos municípios (Incentivos de Custeio e 

Adicional) destinados à manutenção dos programas. Embora os repasses 

sejam vinculados à manutenção dos serviços de saúde familiar e 

comunitários, e possam ser destinados ao pagamento de salários, 13º, 

férias e encargos sociais, não significa que a verba deva 

necessariamente ser revertida automaticamente em pagamento de 

benefícios aos servidores, haja vista que sua finalidade é a manutenção 
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geral do sistema. Então, não restam dúvidas de que os destinatários dos 

Incentivos Financeiros provenientes do Ministério da Saúde são os 

municípios, e não os agentes comunitários. Até porque, violaria o princípio 

federativo e a autonomia administrativa, a tentativa da União em 

estabelecer benefícios financeiros aos servidores municipais, cuja 

concessão depende de lei local própria. No mesmo sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS 

PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS – DIFERENÇA SALARIAL 

INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria nº. 260/2013 do Ministério 

da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de 

Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos 

programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde 

da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja 

fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva 

esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida 

pela CF. (TJMT – Ap 68232/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO 

FINANCEIRO – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE 

ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro 

Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de 

incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias.Desta 

forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional 

diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento 

em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos 

requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal. (TJMT – Ap 

75770/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

05/12/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO 

PROCEDIDO DE OFÍCIO. VIGILANTE SANITÁRIA (AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS). MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. PISO SALARIAL 

NACIONAL. PREVISÃO NA LEI FEDERAL N° 11.350/06, COM A REDAÇÃO 

CONFERIDA PELA LEI 12.994/14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS 

DEVIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.360/15. 

ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. 14° SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) - Diante da ausência de lei municipal específica 

autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes 

comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do 

incentivo financeiro adicional denominado de parcela extra ou 14º salário. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0143.14.005098-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, 

publicação da súmula em 02/10/2018)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE 

COMUNITÁRIO DA SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL - REVOGAÇÃO DA 

PORTARIA 674/GM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. - Restando demonstrado que a Portaria 1350/GM/2002, que 

instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde 

da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde não 

estabelece expressamente o repasse das verbas referentes ao "incentivo 

financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde, não 

é possível reconhecer o suposto direito ao benefício como pleiteado. - 

Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.084050-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)” Por fim, esclareço que 

as leis municipais mencionadas pela parte autora não garantem o repasse 

automático dos incentivos financeiros recebidos do Governo Federal aos 

agentes comunitários, tendo em vista a imposição de algumas condições, 

tais como: efetiva existência de saldo dos repasses, cumprimento de 

metas, avaliação positiva pelo Ministério da Saúde sobre os serviços 

prestados e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, não 

havendo direito da parte autora à percepção do benefício, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os 

pedidos, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000079-67.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

IEDA VALERIA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000079-67.2018.8.11.0092. REQUERENTE: IEDA VALERIA SOUZA 

REZENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o 

relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora 

alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do 

Incentivo Financeiro Adicional repassado aos municípios pela União, com 

base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 

1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. 

Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional 

de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, com efeitos 

retroativos aos últimos três anos. Em contestação, o Município de Alto 

Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao 

recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. 

Analisando a pretensão deduzida em juízo, verifico que as normas sobre 

as quais a parte autora baseia seu pedido são claras em determinar a 

destinação do valor dos incentivos financeiros aos entes públicos, para 

garantia dos Programas Comunitários de Saúde, e não diretamente aos 

servidores. Melhor explicando, considerando que grande parte dos 

municípios brasileiros não possui capacidade orçamentária suficiente para 

implementar e manter os serviços de saúde comunitário e familiar, 

sobretudo após a instituição de piso salarial dos agentes da categoria, a 

União efetua repasses periódicos aos municípios (Incentivos de Custeio e 

Adicional) destinados à manutenção dos programas. Embora os repasses 

sejam vinculados à manutenção dos serviços de saúde familiar e 

comunitários, e possam ser destinados ao pagamento de salários, 13º, 

férias e encargos sociais, não significa que a verba deva 

necessariamente ser revertida automaticamente em pagamento de 

benefícios aos servidores, haja vista que sua finalidade é a manutenção 

geral do sistema. Então, não restam dúvidas de que os destinatários dos 

Incentivos Financeiros provenientes do Ministério da Saúde são os 

municípios, e não os agentes comunitários. Até porque, violaria o princípio 

federativo e a autonomia administrativa, a tentativa da União em 

estabelecer benefícios financeiros aos servidores municipais, cuja 

concessão depende de lei local própria. No mesmo sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS 

PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS – DIFERENÇA SALARIAL 

INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria nº. 260/2013 do Ministério 

da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de 

Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos 

programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde 

da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja 

fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva 

esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida 

pela CF. (TJMT – Ap 68232/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO 

FINANCEIRO – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE 

ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro 

Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de 

incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias.Desta 

forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional 

diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento 

em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos 

requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal. (TJMT – Ap 

75770/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 
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DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

05/12/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO 

PROCEDIDO DE OFÍCIO. VIGILANTE SANITÁRIA (AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS). MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. PISO SALARIAL 

NACIONAL. PREVISÃO NA LEI FEDERAL N° 11.350/06, COM A REDAÇÃO 

CONFERIDA PELA LEI 12.994/14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS 

DEVIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.360/15. 

ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. 14° SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) - Diante da ausência de lei municipal específica 

autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes 

comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do 

incentivo financeiro adicional denominado de parcela extra ou 14º salário. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0143.14.005098-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, 

publicação da súmula em 02/10/2018)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE 

COMUNITÁRIO DA SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL - REVOGAÇÃO DA 

PORTARIA 674/GM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. - Restando demonstrado que a Portaria 1350/GM/2002, que 

instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde 

da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde não 

estabelece expressamente o repasse das verbas referentes ao "incentivo 

financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde, não 

é possível reconhecer o suposto direito ao benefício como pleiteado. - 

Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.084050-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)” Por fim, esclareço que 

as leis municipais mencionadas pela parte autora não garantem o repasse 

automático dos incentivos financeiros recebidos do Governo Federal aos 

agentes comunitários, tendo em vista a imposição de algumas condições, 

tais como: efetiva existência de saldo dos repasses, cumprimento de 

metas, avaliação positiva pelo Ministério da Saúde sobre os serviços 

prestados e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, não 

havendo direito da parte autora à percepção do benefício, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os 

pedidos, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-97.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

GELCINA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000077-97.2018.8.11.0092. REQUERENTE: GELCINA CONCEICAO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o 

relatório conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora 

alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do 

Incentivo Financeiro Adicional repassado aos municípios pela União, com 

base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 

1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. 

Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional 

de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, com efeitos 

retroativos aos últimos três anos. Em contestação, o Município de Alto 

Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao 

recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. 

Analisando a pretensão deduzida em juízo, verifico que as normas sobre 

as quais a parte autora baseia seu pedido são claras em determinar a 

destinação do valor dos incentivos financeiros aos entes públicos, para 

garantia dos Programas Comunitários de Saúde, e não diretamente aos 

servidores. Melhor explicando, considerando que grande parte dos 

municípios brasileiros não possui capacidade orçamentária suficiente para 

implementar e manter os serviços de saúde comunitário e familiar, 

sobretudo após a instituição de piso salarial dos agentes da categoria, a 

União efetua repasses periódicos aos municípios (Incentivos de Custeio e 

Adicional) destinados à manutenção dos programas. Embora os repasses 

sejam vinculados à manutenção dos serviços de saúde familiar e 

comunitários, e possam ser destinados ao pagamento de salários, 13º, 

férias e encargos sociais, não significa que a verba deva 

necessariamente ser revertida automaticamente em pagamento de 

benefícios aos servidores, haja vista que sua finalidade é a manutenção 

geral do sistema. Então, não restam dúvidas de que os destinatários dos 

Incentivos Financeiros provenientes do Ministério da Saúde são os 

municípios, e não os agentes comunitários. Até porque, violaria o princípio 

federativo e a autonomia administrativa, a tentativa da União em 

estabelecer benefícios financeiros aos servidores municipais, cuja 

concessão depende de lei local própria. No mesmo sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS 

PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS – DIFERENÇA SALARIAL 

INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Portaria nº. 260/2013 do Ministério 

da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de 

Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos 

programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde 

da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja 

fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva 

esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida 

pela CF. (TJMT – Ap 68232/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO 

FINANCEIRO – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE 

ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro 

Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de 

incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias.Desta 

forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional 

diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento 

em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos 

requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal. (TJMT – Ap 

75770/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 

05/12/2017)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO 

PROCEDIDO DE OFÍCIO. VIGILANTE SANITÁRIA (AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS). MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. PISO SALARIAL 

NACIONAL. PREVISÃO NA LEI FEDERAL N° 11.350/06, COM A REDAÇÃO 

CONFERIDA PELA LEI 12.994/14. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

PAGAMENTO REALIZADO A MENOR. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS 

DEVIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.360/15. 

ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. 14° SALÁRIO. VERBA INDEVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (...) - Diante da ausência de lei municipal específica 

autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes 

comunitários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do 

incentivo financeiro adicional denominado de parcela extra ou 14º salário. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0143.14.005098-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2018, 

publicação da súmula em 02/10/2018)” “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE 

COMUNITÁRIO DA SAÚDE - INCENTIVO ADICIONAL - REVOGAÇÃO DA 

PORTARIA 674/GM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. - Restando demonstrado que a Portaria 1350/GM/2002, que 

instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde 

da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde não 

estabelece expressamente o repasse das verbas referentes ao "incentivo 

financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde, não 

é possível reconhecer o suposto direito ao benefício como pleiteado. - 

Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.084050-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)” Por fim, esclareço que 

as leis municipais mencionadas pela parte autora não garantem o repasse 

automático dos incentivos financeiros recebidos do Governo Federal aos 

agentes comunitários, tendo em vista a imposição de algumas condições, 

tais como: efetiva existência de saldo dos repasses, cumprimento de 
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metas, avaliação positiva pelo Ministério da Saúde sobre os serviços 

prestados e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destarte, não 

havendo direito da parte autora à percepção do benefício, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os 

pedidos, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 9 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A N.º 40/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, MM JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO NA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que a comarca de Apiacás está sem acesso ao Sistema 

Apoio desde as 19h00 da data de 09.10.2018 para realização da Migração 

dosServidores de banco de Dados e Servidor de Arquivos (FS).;

 CONSIDERANDO que a equipe da Coordenadoria de Tecnologia e 

Informação — CTI informou que está realizando manutenção preventiva e 

corretiva nos Servidores de Dados deixando indisponível oSistema Apolo 

da Comarca a partir da data dehoje10/10/2018 até a data de 

amanhã11/10/2018 às 12:00h;

 CONSIDERANDO que a Comarca de Apiacás permanecerá sem acesso 

ao Sistema APOLO até quinta-feira (11/10/2018), prazo previsto para a 

conclusão da transferência da base de dados do servidor danificado para 

o novo equipamento, segundo previsão da CTI;

 CONSIDERANDO ainda que a funcionamento regular do Sistema Apolo é 

imprescindível para o atendimento ao público, funcionamento do sistema 

de protocolo, bem como para o desenvolvimento das atividades de 

Secretaria e Gabinete;

 RESOLVE:

 Art. 1° - SUSPENDER o expediente forense desta Comarca no dia 

10.10.2018 (quarta-feira), atendendo apenas as medidas urgentes, 

conforme determinado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça — Serviço de Plantão;

 Art. 2° - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 10 de Outubro para o primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, Ministério Público e ao residente da subseção da OAB.

 Apiacás, 10 de Outubro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56776 Nr: 1434-56.2018.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARÓQUIA SANTA CECÍLIA - MITRA DIOCESANA DE 

SINOP, Padre José Roberto Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos acerca 

do parecer do Ministério Público à ref. 10, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48732 Nr: 738-25.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Vistos.

Considerando a realização nesta data de duas audiências com três réus 

presos, bem como a realização de audiência de custódia, a realização 

deste ato restou prejudicada, uma vez que na hora designada não se 

encontravam o denunciado e a vítima, pois ambos chegaram atrasados, 

motivo pelo qual, redesigno para o dia 21 de fevereiro de 2019, ás 

09h10min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 27 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 37/2018-DF

O Exmo. Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº. 

429/2017-C.ADM, que instituiu o Marco Regulatório estabelecendo normas 

gerais sobre a administração do patrimônio - bens móveis e imóveis - do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; CONSIDERANDO o disposto 

nas Instruções Normativas SPA nº. 01/2011, editada pelo Tribunal de 

Justiça deste Estado, que dispõem sobre os procedimentos e controles 

relacionados aos bens patrimoniais móveis adquiridos por este 

sodalício;CONSIDERANDO a necessidade de realizar inventário de bens 

móveis inservíveis disponíveis à baixa armazenados no Fórum desta 

Comarca, haja vista a quantidade exacerbada existente, bem como o fato 

de estarem sujeitos à deterioração e depreciação;CONSIDERANDO a 

existência de interesse público no referido levantamento, visando à 

destinação adequada dos bens;RESOLVE:Art. 1º CONSTITUIR Comissão 

de Inventário, Avaliação e Doação dos bens móveis inservíveis à baixa 

armazenados nesta Comarca, que será integrada pelos seguintes 

Servidores:Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier, Gestora Geral, 

matrícula 8566, lotada na Central de Administração;Cristiane Pereira Nunes 

Pereira, Oficial de Justiça, matrícula 8533, lotada na Central de 

Mandados;Gilson Meira dos Santos, Oficial de Justiça, matrícula 5440, 

lotado na Central de Mandados.Esta Portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.Publica-se, Registre-se e Cumpra-se. Araputanga-MT, 09 de 

outubro de 2018.Renato José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito e 

Diretor do Foro.

PORTARIA N.º 36/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantão para os 

finais de semana e feriados do mês de Novembro/2018 das 13:00 às 

17:00 horas, os servidores abaixo relacionados

* A Portaria nº 36/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56908 Nr: 1495-94.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pego de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de JOANA PÊGO 

DE MACEDO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 12/3/2012 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida.Com relação 

aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 –, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26152 Nr: 2195-12.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do beneficiário e nome de seu 

advogado, que tem poderes especiais no instrumento de mandato juntado, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Por fim, aguarde o ofício do COREJ/MT referente aos valores do crédito 

dos honorários sucumbenciais, para posteriormente determinar a 

expedição de alvará judicial.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56838 Nr: 1444-83.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de MARIA 

JOSÉ LUIZA DOS SANTOS, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 28/1/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56845 Nr: 1445-68.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Maria dos Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

DORACI MARIA DOS SANTOS FREITAS, DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 21/3/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 
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no REsp 1.495.146-MG(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62209 Nr: 1245-27.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Martins Serapiao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 (...) .Isso posto, DEFIRO o pedido da Defesa e DETERMINO a remessa do 

processo para a Comarca de Cáceres-MT, para que nela possa dar 

início/continuidade ao cumprimento da sua pena, sendo prescindível a 

anuência do juízo destinatário para o envio porque os "autos de execução 

penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido através da progressão 

de regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território for 

permitido ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá 

ser deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos" – CNGC-CGJ, art. 

1.547.Cumpra, expedindo o necessário com as homenagens, cautelas e 

baixas.Às providências.Cumpra, expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 3009-43.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Moizes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA(...) 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 –, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. –, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53808 Nr: 1177-48.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Marques de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudelino Ribeiro da Silva - 

OAB:9835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens 

da parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me 

concluso para análise.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, 

há prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao credor/exequente a 

efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, inclusive, de maneira 

mais eficiente, célere e simples.

A Corte Especial do STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática prevista 

no art. 543-C do CPC c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, ratificou a 

orientação no sentido de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há 

mais necessidade do prévio esgotamento das diligências de localização de 

bens outros/quaisquer do devedor/executado como ato necessário 

antecedente a efetivar a penhora online, motivo pelo qual, conforme é 

facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, 

arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: 

a) confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando 

os valores informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde 

no escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100276 Nr: 1547-51.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Pacheco Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.

(...) DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 – para, querendo, 

apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – 

NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 –, incumbindo-lhe alegar toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que pretende 

produzir – NCPC, art. 336 e ss. –, assim como se manifestar precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Por fim DETERMINO que seja intimada a parte autora 

para que junte atestados médicos, atuais e legíveis no prazo de 5 (cinco) 

dias.Advirta que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor – 

NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Empregados dos Correios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/ 128.341

 Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA (...), em que foi 

deferido o pedido e determinado ao requerido que autorize a realização do 

procedimento – IMPLANTANTE DE DVP POR HIDROCEFALIA e 
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CIFOPLASTIA PERCUTANEA DE VERTEBRA LOMBAR, mas esta se limitou 

em alegar que a parte autora não juntou documentos necessários para 

permitir a liberação da cirurgia, postergando providência demostrada como 

urgente.Portanto, diante do descumprimento reiterado, possível ao 

magistrado determinar o bloqueio de valores como medida para o 

fornecimento/prestação dos serviços na hipótese em que a demora no 

cumprimento da obrigação acarrete risco à saúde e à vida da parte 

beneficiária, ou seja, o não atendimento da decisão pode ensejar 

providências necessárias diversas, entre as quais o bloqueio de ativos, 

mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas, pugnando a parte 

autora/requerente por essa providência, uma vez que não 

atendido/cumprido o decisum.Isso posto, a requerimento da parte 

autora/requerente e sem dar ciência prévia do ato, por ser medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, DEFIRO-A e, 

consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu 

protocolo pelo sistema BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos, 

no que tange às demandas que tenham por objeto o acesso às ações e 

aos serviços de saúde relativos ao Plano de Saúde, tornando os valores 

informados – R$ 15.568,70 (quinze mil quinhentos e sessenta e oito reais 

e setenta centavos) – indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde 

no escaninho de bloqueio de ativos/sequestro de valores do gabinete pelo 

prazo de 72h (setenta e duas horas), suficiente para o retorno das 

informações das instituições financeiras, ou, não sendo possível, 

decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências.Outrossim, DETERMINO ainda que a parte requerida 

readeque a senha de autorização para o procedimento cirúrgico para que 

seja feito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez que vence no dia 

12/10/2018.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103726 Nr: 3082-15.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria de Castro Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA.(...) DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 – 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 –, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. –, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único.Por fim DETERMINO que seja 

intimada a parte autora para que junte atestados médicos, atuais e legíveis 

no prazo de 5 (cinco) dias.Advirta que se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do 

NCPC, art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52254 Nr: 2172-95.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. F. Nogueira -ME, Waldeir Felipe Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens 

da parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me 

concluso para análise.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, 

há prioridade no dinheiro a fim de possibilitar ao credor/exequente a 

efetivação/pagamento do seu crédito, o qual ocorre, inclusive, de maneira 

mais eficiente, célere e simples.

A Corte Especial do STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. Min. 

Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática prevista 

no art. 543-C do CPC c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, ratificou a 

orientação no sentido de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, não há 

mais necessidade do prévio esgotamento das diligências de localização de 

bens outros/quaisquer do devedor/executado como ato necessário 

antecedente a efetivar a penhora online, motivo pelo qual, conforme é 

facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, 

arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: 

a) confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando 

os valores informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde 

no escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 1811-78.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Andressa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a 

necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito 

em julgado, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67353 Nr: 646-54.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Alves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o 

fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 32.743,11 (trinta e dois 

mil, setecentos e quarenta e três reais e onze centavos) e homologar o 

débito total de R$. 52.024,29 (cinquenta e dois mil, vinte e quatro reais e 

vinte e nove centavos), sendo R$. 51.498,71 (cinquenta e um mil, 

quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos) para a parte 

autora e R$. 525,58 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

2/2016.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput 

- no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, 

bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65428 Nr: 2375-52.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INdSS-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e HOMOLOGO/JULGO 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim de homologar o 

débito total de R$ 104.698,89 (cento e quatro mil, seiscentos e noventa e 

oito reais e oitenta e nove centavos), conforme cálculo judicial, sendo R$ 

100.195,35 (cem mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco 

centavos) para a parte autora e R$ 4.503,54 (quatro mil, quinhentos e três 

reais e cinquenta e quatro centavos) em relação aos honorários 

sucumbenciais, com data base 08/2017.Condeno a parte impugnada – 

NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

diferença cobrada em excesso/proveito econômico obtido, considerando o 

grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa previdenciária, o trabalho realizado 

pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância 

da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º –, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70128 Nr: 2027-97.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Ante o exposto, diante da ausência de justa causa para o 

prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse de agir e, com a 

finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública 

com um processo que, inevitavelmente, perderia sua utilidade, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de DORIVAL BARBOSA DE OLIVEIRA, por 

reconhecer a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em 

relação ao crime descrito pelo art(s). 147, “caput”, do CP, nas implicações 

da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 

115, todos do CP.Deixo de condenar em taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo ainda isento do pagamento 

de emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos atos de ofício 

- Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Transitada em julgado, arquive com 

as baixas e anotações devidas.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública/Advogado.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12286 Nr: 438-56.2005.811.0038

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP, OFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilo Fares Abinader Neto - 

Defensor Público - OAB:MT / 8.605-B, Jackeline Oliveira da Silva 

Sousa - OAB:MT-8310-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada para que fique ciente de que os autos 

encontam-se a disposição para carga para fins de cópia, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 634-74.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ambrosio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do 

calculo de pena juntado aos autos na presente data, ref. 174.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19296 Nr: 317-23.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Tarciano Rocha Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Figueirra 

Junior - OAB:11988

 Intimação da parte recorrente, para no prazo legal apresentar as razões 

recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96622 Nr: 3894-91.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldinei Justino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do assistente de acusação para, no prazo legal, apresentar 
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memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52724 Nr: 66-29.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werden Engelhardt Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Demicio de Araujo - 

OAB:RO/ 6.302, Marcia Passaglia - OAB:RO/ 1.695

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WENDER 

ENGELHARDT COSTA, por reconhecer, ex ofício – CPP, art. 61 -, em 

virtude de ter ocorrido a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL, tudo com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do 

CP.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado, atendendo.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada 

requerido do trânsito em julgado, arquive os autos com as baixas 

necessárias.Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.P. I. 

Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21660 Nr: 438-17.2009.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ VICENTE 

DE CARVALHO, por reconhecer, ex ofício – CPP, art. 61 -, em virtude de 

ter ocorrido a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, tudo 

com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, todos do CP.Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, atendendo.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

arquive os autos com as baixas necessárias.Prescindível o Registro no 

caso – art. 317, §4º da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20360 Nr: 1371-24.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - instaurado em desfavor 

de JOSÉ ALVES DA SILVA, condenado a pena imposta de 6 (seis) anos, 

em que estava suspenso o regime mais benéfico tendo em vista a não 

localização do recuperando, com mandado de prisão a ser cumprido em 

seu desfavor.Contudo, após diligências em sistema(s) on-line - INFOJUD - 

Receita Federal - e CDL , obtive êxito em localizar o endereço do 

recuperando, oportunidade em que determinei a expedição de mandado e 

prisão no endereço encontrado - rua 3, quadra 8, lote 11, s/n., bairro 

Recanto das Rosas, Município de Itaberai-GO -, bem como, 

concomitantemente, a inclusão do nome dele no Banco Nacional de 

Mandado de Prisão-BNMP.Após isso, o Advogado constituído pelo 

recuperando requereu que seja declarada extinta sua pena, bem como 

que seja expedido contramandado em seu favor, informando seu 

endereço na cidade de Itaberaí-GO, oportunidade em que determinei a 

expedição de contramandado em favor do recuperando, tendo em vista 

que sua prisão se deu por força de mandado de prisão, por não ter sido 

localizado, contudo informou seu endereço, o que foi cumprido.Determinei 

a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre 

possível prescrição, bem como remessa dos autos para o endereço do 

recuperando, tendo se manifestado pela remessa dos autos, pois ainda 

não atingiu a prescrição.Isso posto DETERMINO a remessa do processo 

para a Comarca de Itaberaí-GO, para que nela possa dar 

início/continuidade ao cumprimento da sua pena, sendo prescindível a 

anuência do juízo destinatário para o envio porque os "autos de execução 

penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido através da progressão 

de regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território for 

permitido ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá 

ser deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos" – CNGC-CGJ, art. 

1.547.Cumpra, expedindo o necessário com as homenagens, cautelas e 

baixas.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-21.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO CAETANO DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo, sem que houvesse, juntada nos autos de 

manifestação do(a) REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . 

ARAPUTANGA, 10 de outubro de 2018. JUSCENIL ALVES DE ARRUDA 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-79.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000089-79.2018.8.11.0038 Valor da causa: $20,600.00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE 

ASSIS RAMALHO ARAUJO Endereço: 23 DE MAIO, 944, A, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Papa 

João XXIII, s/n., Próximo ao Centro Espírita Fé e Esperança, Centro, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 

Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-79.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1000089-79.2018.8.11.0038 Valor da causa: $20,600.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE 

ASSIS RAMALHO ARAUJO Endereço: 23 DE MAIO, 944, A, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Papa 

João XXIII, s/n., Próximo ao Centro Espírita Fé e Esperança, Centro, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 

Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

J. A. DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de outubro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 661 de 824



JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

J. A. DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de outubro de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-57.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOSE DE MACEDO (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Dados do processo: Processo: 8010156-57.2013.8.11.0038; Valor causa: 

$27,120.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em julgado para 

as partes em 09/07/2018. ARAPUTANGA, 10 de outubro de 2018. 

JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (REQUERENTE)

MARISTELA REIS FRIZON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS DANIELSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo, sem que houvesse, até a presente data, 

manifestação sobre pagamento do(a) REQUERIDO: EDSON LUIS 

DANIELSKI, juntado nos atos. . ARAPUTANGA, 10 de outubro de 2018. 

JUSCENIL ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010333-16.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GERALDA DA CONCEICAO 

SOARES DURAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa, especificamente o apontado saldo remanescente e 

pendente de pagamento/adimplemento, razão pela qual, instruído o pedido 

com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

DETERMINO que INTIME o(s) devedor(es)/executado(s) para 

voluntariamente pagar(em) imediatamente o montante remanescente da 

condenação, sob pena de, a requerimento expresso do(s) 

credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, requisitar do Banco 

Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de 

ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, 

até o valor indicado na execução – penhora on-line -, ou pesquisar a 

existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. Intimada a parte 

devedora/executada e não pago/adimplido o valor indicado como 

remanescente, volte-me concluso na pasta "Minutar pedido de penhora de 

ativos". Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 9 de outubro de 2018 - 11:54:29. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

GEISIELI GONCALVES MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUZENI BENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da requerente para manifestar-se e informar o endereço da Requerida, 

sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

ILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da requerente para ciência e manifestação acerca da petição ID 

14359095.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

ELAINE GOMES ALVARENGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da autora para manifestar-se acerca da petição ID 15677750 juntada nos 

autos pela Requerida.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 72060 Nr: 3576-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Henrique Lima Souza, Vera Lucia De 

Lima Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 
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artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, 

via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

designação de audiência de oitiva de testemunha para o dia 30/01/2019, 

às 13h40min., a ser realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42825 Nr: 956-04.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Becker de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício vindicado. O não atendimento à presente 

intimação ensejará a extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42932 Nr: 1079-02.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51657 Nr: 519-55.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Felipe de Souza, EVANI DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Matheus Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE conforme determinado a pág. 413, intimando a parte autora 

para que esclareça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

2. Após, tornem-me os autos conclusos para saneamento e apreciação do 

pedido de denunciação a lide.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21015 Nr: 1398-72.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemia Gonçalves de Almeida, Francisco 

Moreira Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MS/12.809, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22.786-O, José 

Carlos de Oliveira Guimarães Júnior - OAB:5959/MT, José 

Henrique S.Vigo - OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifest-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete. Desde já, fica advertido que deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução e que o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22598 Nr: 1116-97.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifest-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete. Desde já, fica advertido que deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução e que o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21971 Nr: 482-04.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Soares de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifest-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete. Desde já, fica advertido que deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução e que o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22266 Nr: 779-11.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yara Gomes de Souza, Maria Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifest-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete. Desde já, fica advertido que deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução e que o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 663 de 824



ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40947 Nr: 968-52.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifest-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete. Desde já, fica advertido que deverá 

ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução e que o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71914 Nr: 3504-26.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 319, inciso VII do Código de Processo Civil e tendo 

em vista que o requerido reside em outro estado da federação, 

MANIFESTE-SE a parte autora pela realização ou não da audiência de 

conciliação/mediação, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

2. Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2357 Nr: 284-21.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Osmar Emerick, Maria Joana Sartori 

Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Castilho Ribeiro - 

OAB:5.377/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A, Micheline Zanchet Miotto 

Castro - OAB:5754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Muhl 

- OAB:4.624/MT

 VISTOS.

I. Defiro a habilitação do(s) novo(s) causídico(s) (fls. 90). Proceda-se as 

alterações necessárias no sistema APOLO para constar como advogado 

do exequente os (as) Doutores (as) GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI, 

OAB/MT 17.980/A e FABIULA MÜLLER KOENIG, OAB/PR 22.819.

 II - INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, bem como informar o atual 

endereço do executado, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III. Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2851 Nr: 299-53.1999.811.0026

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Osmar Emerick, Maria Joana Sartori Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Mühl - 

OAB:26.464/RS, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:OAB/MT 17441A, Mirian 

Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, Cristiane Castilho Ribeiro - 

OAB:5.377/MT, Micheline Zanchet Miotto Castro - OAB:5754/MT

 VISTOS.

I - Ciente do retorno dos autos da superior instância.

 II – Traslada-se cópia do acordão (fls. 283/303), transitado em julgado, 

para os autos da execução em apenso (processo código 2357).

III – INTIME-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 IV – Não havendo qualquer requerimento, ARQUIVE-SE com as cautelas 

de praxe.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71313 Nr: 3211-56.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY GUNTHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada Contestação pela Autarquia demanda, INTIMA-SE o 

autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no 

prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41116 Nr: 1201-49.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia de Souza Vieira/Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40389 Nr: 197-74.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 
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OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada para o dia 

05/11/2018, às 16h10min., a ser realizada no Fórum da comarca de 

Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 4459 Nr: 646-52.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodocar Implementos Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Alves de Almeida, Neuza Gonzales 

Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT, Tassia de Azevedo Borges Torres - OAB:MT/12.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Certifico e dou fé para os devidos fins que em 10 de outubro de 2018 

afixei nos autos do fórum da comarca de Arenápolis, o edital de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65406 Nr: 287-72.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Bruna Camargo Scarpatt -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA tendo como partes as em epígrafe, 

em que, entrementes, as partes informaram que transigiram, juntando 

cópia do acordo e pugnaram pela homologação e suspensão do processo 

até o cumprimento integral da obrigação – págs. 37/39.

2. Vieram-me conclusos.

É o relato necessário. DECIDO.

3. Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos e estando as 

partes bem representadas, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO o acordo firmado para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

4. Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

5. DEFIRO o pedido do processo até o cumprimento integral da obrigação, 

06 (meses) meses após a assinatura do termo, em data provável de 

07.03.2019, determinando-se a baixa do relatório estatístico e a remessa 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

6. Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se dando total 

quitação ou requerendo o que entender de direito, sob pena de presunção 

tácita e extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

7. CERTIFIQUE-SE o transito em julgado.

8. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57110 Nr: 558-18.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhayff Ferreira Biavia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO DA ORDEM DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EXPEDIDO NO BOJO 

DOS PRESENTES AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71961 Nr: 3525-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Diamantino, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Tendo-se em vista o erro material contido na certidão (ref. 07), republico e 

IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte ré, via DJE/MT, por 

meio de seu procurador legalmente constituído, da designação de 

audiência de INTERROGATÓRIO para o dia 30/01/2019, às 13h30min, a ser 

realizada no Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42834 Nr: 965-63.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e 

seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Diversamente, decorrido o prazo do item 5 sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42846 Nr: 975-10.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísia Rodrigues Santana
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.2. De pronto, 

consigno que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada 

em 03 de setembro de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário 

(RE) nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de benefício previdenciário.3. Por maioria de 

votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o relator, Ministro Luís 

Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não fere a garantia 

de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição da República, pois sem pedido administrativo anterior, não 

fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.4. Portanto, considerando 

que não há nos autos o indeferimento administrativo do benefício 

pleiteado, DETERMINO INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado 

constituído nos autos, para que dê entrada com o requerimento 

administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos, no 

mesmo prazo, cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão 

do beneficio previdenciário pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, 

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse 

em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, juntando nos 

autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do 

benefício pleiteado, com advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO 

REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43387 Nr: 1579-68.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Meira Sagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando que o atendimento na Agência Previdenciária de 

Diamantino/MT estava agendado para o dia 07.08.2018, INDEFIRO o pedido 

de suspensão retro.

 3. INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.

4. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

6. Diversamente, decorrido o prazo do item 4 sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43126 Nr: 1293-90.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Confessor de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando que o atendimento na Agência Previdenciária de 

Diamantino/MT estava agendado para o dia 07.08.2018, INDEFIRO o pedido 

de suspensão retro.

 3. INTIME-SE a parte autora, através do seu advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.

4. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

6. Diversamente, decorrido o prazo do item 4 sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40668 Nr: 599-58.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas David dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Theodoro Fabrini - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Certifique-se o possível decurso de prazo para o executado opor 

Embargos a Execução.

2. INTIME-SE a parte credora/exequente na pessoa de seu advogado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada 

ou dar quitação ao valor exequendo.

3. Após, tornem-me os autos conclusos para apreciar o pedido retro.

4. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40389 Nr: 197-74.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS;

I. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.

II. Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

III. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

IV. Caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, INTIME-O para réplica.

V. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 16H10MIN apresentando o rol 

de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.

VI. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

VII. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, encaminhe cópia do extrato do CNIS da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

LUIZ ANILTON GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000419-15.2018.8.11.0026 Valor da causa: $15,000.00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOELMA FERREIRA LIMA 

Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, sem numero, Bela Vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIA VAREJO 

S/A Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, n 600, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP 

- CEP: 09080-500 Senhor(a): JOELMA FERREIRA LIMA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: A ausência da parte autora implicará extinção 

do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cabe salientar 

que é necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

ARENÁPOLIS, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

LUIZ ANILTON GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000419-15.2018.8.11.0026 Valor da causa: $15,000.00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOELMA FERREIRA LIMA 

Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, sem numero, Bela Vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIA VAREJO 

S/A Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, n 600, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP 

- CEP: 09080-500 Senhor(a): REQUERIDO: VIA VAREJO S/A A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 18/10/2018 

Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 
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ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010126-19.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$25,890.40 POLO ATIVO: Nome: JOANA CANTUARIA SANTOS Endereço: 

Rua DOS POEIROS, SN, JARDIM CANAAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: 

Rua ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-19.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010126-19.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$25,890.40 POLO ATIVO: Nome: JOANA CANTUARIA SANTOS Endereço: 

Rua DOS POEIROS, SN, JARDIM CANAAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: 

Rua ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-92.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDE BENEDITA SAMPAIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000097-92.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,200.47 POLO ATIVO: Nome: JOILDE BENEDITA SAMPAIO Endereço: 

rua frederico garces fortes, 0, primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE , acima 

qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca dos 

valores depositados nos autos. ARENÁPOLIS, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-64.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

GEYZON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000224-64.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,000.00 POLO ATIVO: Nome: GEYZON GOMES DA SILVA Endereço: 

do Comercio, 192, Centro Histórico, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: Por 

determinação da MMª. Juíza de Direito, e com fulcro ao art. 1º, do 

Provimento n. 68/2018, intimo o requerido, na pessoa de seu patrono, 

para, querendo, no prazo de 48 (horas), manifeste acerca da decisão de 

deferimento do pedido de levantamento de alvará. ARENÁPOLIS, 10 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

MARCIO ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000088-33.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: MARCIO ALBERTO RODRIGUES DE 

SOUZA Endereço: Rua Voluntários da Pátria, SN, Vila Rica, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, SALA 210, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000487-62.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CID GOMES ARAGAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000487-62.2018.8.11.0026 Valor da causa: $38,160.00 

ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107) POLO ATIVO: Nome: EDSON DE OLIVEIRA SANTANA Endereço: 

Rua Frederico Garcez Jortes, 1344, Primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO CID GOMES ARAGAO 

Endereço: Rua José Alceu Rambo, 2017 E, Cohab Parecis, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): EDSON DE OLIVEIRA SANTANA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 28/11/2018 

Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo o autor à 

audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 10 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000139-44.2018.8.11.0026 REQUERENTE: LUCAS FELIPE FRANCISCO DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Primeiramente, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade 

do recurso interposto (id 15811765), recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 10 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DE PAULA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000319-60.2018.8.11.0026 REQUERENTE: GERALDO ALVES DE PAULA 

FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Primeiramente, 

defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso 

interposto (id 15825862), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, 

da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 10 

de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000247-73.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ALMIR ROGERIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 15856590), recebo 

o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995), eis que 

recolhido o preparo (id 15592215). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 10 de outubro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-72.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ADAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000260-72.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ADAO BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte recorrente os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 15857813), recebo 

o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, 

intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 10 de outubro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-67.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010192-67.2015.8.11.0026 Valor da causa: $7,888.00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI 

Endereço: Rua PEDRO RODRIGUES DO NACIMENTO, 460, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MULTI - 

COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME Endereço: Estrada DO ESTACA, 

1301-E, FUNDOS, JARDIM AEROPORTO, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78300-000 Senhor(a): JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, através de seu patrono, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 14/11/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73418 Nr: 477-43.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PORFIRIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandão Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA C. MEDEIROS - OAB:, 

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com 

Indenização por Danos Morais com pedido de antecipação de tutela que 

TEREZINHA PORFÍRIO DA CONCEIÇÃO move em desfavor de BRANDÃO 

MOTOS.

A liminar foi indeferida à ref. 10.

Citado, o requerido apresentou contestação à ref. 19. Juntou documentos.

Impugnação à contestação aportou à ref. 24. Arguiu, preliminarmente, a 

intempestividade da contestação.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as 

partes pugnaram pela produção de prova testemunhal e pericial (ref. 28 e 

29).

É o relato. Decido.

Quanto à alegação de intempestividade da contestação, tal alegação não 

merece prosperar, eis que o prazo para contestar começa a contar da 

juntada do mandado, consoante dispõe o artigo 231, inciso II, CPC. Por 

essa razão, afasto a preliminar arguida.

Superada a preliminar, nos termos do art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO 

SANEADO.

Defiro a produção de prova oral pelas partes.

 Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.

Quanto ao pedido de prova pericial será analisado oportunamente, após a 

colheita da prova testemunhal.

 CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Fixo como pontos controvertidos:

a) a (in)existência do débito

 b) a prestação de serviço;

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 março de 

2019, às 13h30min. Justifico a data em razão da lotada pauta de 

audiências.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57041 Nr: 688-84.2015.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUPIRA MARIA SANTETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, DETERMINO:a) a intimação da perita, com as advertências 

legais – CPC, arts. 157 e 158.b) a intimação das partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, indiquem assistente técnico 

e, ou, apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos .d) estabelecido e informado 

pela perita data, hora e local para a realização da perícia médica, 

intimem/cientifiquem as partes, através dos seus advogados constituídos 

nos autos, para ciência e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes técnicos nomeados 

e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as 

partes para o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58576 Nr: 1612-95.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DEMENECK JUNIOR, FABIANY CRISTINA SANTI 

MORANDE DEMENECK, AUTO POSTO FLEX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMADO PISSINI - OAB:261.030/SP, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 Vistos etc.

 Analisando o processo, verifico que não foi oportunizado ao embargado 

se manifestar quanto aos embargos opostos.

 Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e determino a intimação do embargado 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920, I, CPC).

 Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59600 Nr: 363-75.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Considerando as peculiaridades do caso, mormente o fato do embargante 

ter informado que se encontra desamparado financeiramente, defiro o 

pedido para pagamento das custas ao final.

 Considerando a tempestividade certificada (ref. 18), recebo os embargos 

à execução.

Deixo de atribuir efeito suspensivo. Com efeito, nos termos do art. 919, § 

1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

depende, cumulativamente, de requerimento da parte, da presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória e de garantia do juízo. 

Inexistente qualquer um destes requisitos, não cabe suspender a 

execução.

No mais, diga o embargado, no prazo de 15 dias (art. 920, inciso I, CPC).

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54102 Nr: 749-76.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR, AUTO POSTO 

FLEX LTDA, FABIANY CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES - 

OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Anoto, de início, que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à 

execução em apenso (ref. 58576).

Ante o teor da petição de ref. 6, anote-se no sistema Apolo o nome dos 

advogados da parte exequente.

 No mais, manifeste-se a exequente quanto ao bem nomeado à penhora e 

a petição juntada à ref. 8, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38142 Nr: 847-03.2010.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DUARTE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária proposta por TEREZINHA DUARTE COSTA 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando o 

recebimento do benefício de aposentadoria por idade rural.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou proposta de acordo 

às fls. 171/172.

Ante a concordância da parte autora (fls. 183) com a proposta formulada 

pela autarquia requerida, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e JULGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as competentes 

Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para pagamento do débito, em consonância com as 

disposições contidas nos artigo 910, § 1º, do NCPC e 100, § 3º da CF/88, 

OBSERVANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO PROVIMENTO Nº 68/2018 – CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53984 Nr: 636-25.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela parte exequente no valor de R$ 4.339,10 (quatro 

mil trezentos e trinta e nove reais e dez centavos), correspondente às 

certidões de honorários por atuação como defensor dativo nos processos 

números :  1727-58 .2011 .811 .0088 ,  223-17 .2011 .811 .0088  e 

623-60.2013.811.0088.Remetam-se as certidões originais que se 

encontram nos autos para cancelamento.Com fulcro no artigo 85, §7º, do 

Código de Processo Civil, deixo de condenar em honorários advocatícios 

(STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. Rel. Min. Ayres Britto. Dje 
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25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 6.830/80, deixo de condenar a 

Fazenda Pública ao pagamento das custas. Transitada em julgado, 

expeça-se o correspondente ofício requisitório e, após, arquive-se com as 

b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53323 Nr: 2103-73.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI, ROSA 

LUCIA PERETTI E SILVA MESCOLOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, JOSE FRANCISCO NEVES - OAB:9352/O

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 234, cancelo a audiência designada nos 

autos, eis que as requeridas e suas testemunhas residem em outras 

Comarcas.

 Anoto que já foram expedidas missivas para oitiva das testemunhas 

arroladas pelas requeridas.

Assim, defiro o pedido formulado às fls. 220 e 222.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Presidente Prudente/SP, 

solicitando a oitiva das requeridas nos endereços declinados nos autos.

 Instrua-se a missiva com as peças pertinentes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54061 Nr: 710-79.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ROSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 Vistos.

Forçoso ressaltar a aplicação do Código de Processo Civil/2015 ao feito, 

vez que a intimação da decisão recorrida deu-se já na vigência do novo 

diploma legal (Lei n.º 13.105/2015).

Interposto recurso de apelação pelo requerido (fls. 238/242), intime-se a 

parte recorrida para apresentação de suas contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1º, do CPC/2015).

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (artigo 997, §§, do 

CPC/2015), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo legal, 

em atenção ao disposto no artigo 1.010, §2º, do CPC/2015.

Ainda, para o caso de as contrarrazões do recurso principal ou adesivo 

ventilarem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/2015, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo da lei, nos 

termos do art. 1.009, §2º, do CPC/2015.

Vencidas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas 

homenagens, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (artigo 

932, CPC/2015).

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41180 Nr: 1571-70.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certa de que as provas já produzidas serão utilizadas, intimem-se as 

partes, para manifestarem se ratificam as provas produzidas ou se 

desejam a produção de outras provas, justificando a pertinência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41828 Nr: 461-02.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDE DE BRITO GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 Vistos.

Considerando que o requerido promoveu voluntariamente o depósito do 

valor referente aos honorários sucumbenciais (fls. 214/215), bem como 

que o advogado do processo já apresentou conta bancária para 

levantamento do valor, determino:

1. Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada às fls. 215, 

em favor do advogado do autor e na conta indicada na petição de fls. 219, 

observando-se as disposições do provimento nº 68/2018 – CNJ.

2. Após a efetivação do levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 

05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo.

Às providências.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39931 Nr: 343-60.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA GOMES, PEDRINA RENAU GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.No mais, 

verifico que o CD, contendo as mídias gravadas em audiência de instrução 

e encartado às fls. 221 não se encontra nos autos.Diante disso, determino 

a devolução do processo à Secretaria, devendo a Gestora Judiciária 

diligenciar no sentindo de localizá-lo e juntá-lo ao processo, no prazo de 

05 (cinco) dias.Ao mesmo tempo, certa de que as provas já produzidas 

serão utilizadas, intimem-se as partes, para manifestarem se ratificam as 

provas produzidas ou se desejam a produção de outras provas, 

justificando a pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59745 Nr: 445-09.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA CRUZ LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUCIANO 

FERNANDES - OAB:12.849/A

 Ante o exposto, e sem maiores delongas, julgo PROCEDENTES os 

embargos à execução, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 
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embargada ao pagamento de custas, suspensa a sua exigibilidade, tendo 

em vista os benefícios da justiça gratuita que foram deferidos no processo 

principal, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa 

sobre o excesso de execução ora reconhecido, com fulcro no artigo 85, §

§2º e 3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e traslade-se cópia da presente sentença e da 

certidão do trânsito em julgado para a respectiva ação principal.Por fim, 

arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36213 Nr: 956-51.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELINA FERREIRA DA CRUZ, ELIZA FERREIRA DA 

CRUZ, MADALENA FERREIRA DA CRUZ, ELENA FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a concordância das herdeiras, por meio de seu 

advogado (fls. 264), bem como que a causídica juntou cópia do contrato 

de prestação de serviços realizado entre as partes (255/256), decido:É 

sabido que é possível a reserva de honorários contratuais em favor do 

patrono, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços e desde 

que não haja litígio entre o outorgante e o advogado.Não é outro o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça:STJ-1019758) PROCESSUAL 

CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA 

VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. 

MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. ART. 

22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/1994. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A 

Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

nº 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu 

pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no 

que pertine à forma de expedição do requisitório. II - Os honorários 

contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser 

objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da 

Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, 

assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, 

..Outrossim, considerando que os honorários contratuais não decorrem de 

condenação, não poderão ser objeto de Requisição de Pequeno Valor, 

devendo neste momento apenas ser realizada a sua 

reserva.Oportunamente, expeçam-se os respectivos Alvarás de 

Levantamento, consoante solicitado às fls. 267/268 e 271/271-v, 

atentando-se a Secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração 

e patrona da autora, bem como as disposições do provimento nº 68/2018 

– CNJ.Cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo com as 

baixas e cautelas de estilo.Intimem-se os dois advogados desta decisão 

(Dr. Gilson Hideo Tacada e Dra. Aparecida Voine de Souza 

Neri).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69216 Nr: 3454-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDP, MPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Depois de considerados estes fatos e a prova produzida, JULGO 

PROCEDENTE o pedido apresentado na presente Ação de Guarda ajuizada 

em favor de GRABIEL DE SOUZA DOS PASSOS, já qualificado, para 

conferir a MARCELO BATISTA DOS PASSOS e MARCELENE PETRI 

RIBEIRO a guarda definitiva e exclusiva do menor, nos termos do art. 1584 

do CC/02 e art. 33 da Lei n. 8069/90 (ECA). Lavre-se o termo de 

guarda.Sem custas, na forma da Lei, artigo141, §2º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79596 Nr: 4517-68.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

 Atendida a determinação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79518 Nr: 4461-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Cordeiro, ERICA AVELINA TRIBURTINI DE 

LIRI, SOLANGE MANN CARRIEL, Nivaldo José Beninca, Vilson Roecker, 

Erica Avelina Triburtini de Liri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR EMMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil 

estabeleça que se presume verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal regra não impede a 

análise da real situação da parte postulante.Na espécie, em que pesem os 

argumentos aduzidos pelos requerentes, não há no processo elementos 

aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois, além de terem 

constituído advogado particular, os documentos que instruem a inicial 

denotam que não são desprovidos de recursos financeiros, tal como 

tentam fazer crer.(...) Destarte, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça e determino que promovam o recolhimento das custas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36680 Nr: 1412-98.2009.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A. - PANAMERICANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIA SALES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATE GARCIA 

LOPES - OAB:11.877/A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Intimo a parte autora, para que efetue o devido pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, a fim de que haja o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-24.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO COMERCIO - EPP (EXEQUENTE)

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000115-24.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: DIEGO COELHO COMERCIO - 

EPP EXECUTADO: REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES Vistos. 

Compulsando o processo, verifico que a petição inicial veio 

desacompanhada dos documentos pessoais do representante da 

empresa exequente. Diante disso, determino a intimação da parte 

exequente, por seu advogado, para que emende a inicial, acostando cópia 

dos documentos pessoais do representante da parte exequente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Diligências necessárias. Aripuanã, 27 de setembro de 2018. (assinada 

digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-17.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAPO ROSA (REQUERENTE)

ASTILHO DEMETRIO URBITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e ante a tempestividade da 

contestação interposta na ref. 14058672, intimo a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação em 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69002 Nr: 67-46.2018.811.0100

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R&CL, DMBR, CVDAGM, CBMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS rogerio mendes - 

OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 109, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53350 Nr: 265-25.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a manifestação da PGF ás fls. 151v, DETERMINO a intimação da parte 

autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19912 Nr: 599-06.2007.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUROVET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10.177, WELTON RICALDES DA SILVA - OAB:8375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 86, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51158 Nr: 692-90.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADOS ( 

CESIONÁRIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:SP 302.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 81/82 e DETERMINO o arquivamento sine die 

do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5901 Nr: 1009-69.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASMS, NCN, RIECDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES - 

OAB:3838, Sandro Martinho Tiegas - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 144, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
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abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5985 Nr: 779-27.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ELDORADO IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO LTDA, JOSÉ POLLETO, SEBASTIÃO ROBERTO BUZELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAMALIEL FRAGA DUARTE - 

OAB:3486/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:, MARINA SILVIA 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fls. 140, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 96-04.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ninive Ziliene Pereira Carneiro 

- OAB:OAB/MT 18815A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 28, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1092 Nr: 49-16.2004.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO, 

NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO, ARSENIO BENEDITO SARDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍZIO ORESTES TAMIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933-MT, ELIANE MORENO DA CUNHA - OAB:2296-E, JOAQUIM 

LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, MILTON VIZINI 

CORRÊA JUNIOR - OAB:3076-A, SALVADOR POMPEU DE BARROS 

FILHO - OAB:5714-MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/MT, CLAIRTON WALTER - OAB:34002-RS

 Código: 1092.

Vistos etc.

Tendo em vista a determinação exarada pela CGJ-MT nos autos do Pedido 

de Correição Parcial nº 37/2018 (juntados aos autos nº 25412 às fls. 

356/387), no sentido de recolhimento do mandado de reintegração de 

posse expedido nos autos de nº 1092, DETERMINO o recolhimento 

imediato do mandado.

Em seguida, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos 

pendentes nos autos de código nº 25412, em caráter de urgência.

Traslade-se cópia da presente decisão ao processo de código nº 25412.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72197 Nr: 1992-77.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para no que 

prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo as guias devidamente 

recolhidas para a distribuição da carta precatória expedida para a 

Comarca de Juara/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72197 Nr: 1992-77.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72197 Nr: 1992-77.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 18:20 horas.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73629 Nr: 2620-66.2018.811.0100

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Luiz Borges - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada para que proceda 

ao recolhimento do valor do selo de autenticidade do alvará judicial, 

devendo colacionar aos autos o comprovante do pagamento, bem como 

para que compareça em cartório para a retirada do referido alvará.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 1176-41.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON BENTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE 

ARQUIVAMENTO, EM 05 DIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31362 Nr: 1127-97.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE 

ARQUIVAMENTO, EM 05 DIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32146 Nr: 1889-16.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCISO RAIMUNDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32102 Nr: 1846-79.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43741 Nr: 1481-49.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVRS, EVRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELOÁ VON RANDOW 

SOUSA, representada por sua genitora EDNA VON RANDOW DE 

OLIVEIRA, em face de EUDES CARLOS DE SOUSA.

Alega a existência de sentença homologatória nos autos de cód. 35580, a 

qual fixou o dever do executado de prestar alimentos. Promove assim a 

execução dos valores em atraso, referentes aos meses de Abril à Junho 

de 2018.

 É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, em 15 

(quinze dias), sob pena de indeferimento;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.2. Juntar cópia da sentença que fixou o dever de prestar alimentos.

 Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

De Nova Xavantina - MT para Campinápolis - MT, 9 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32502 Nr: 236-42.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 1707-30.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 
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OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32183 Nr: 1924-73.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICILENE APARECIDA QUEIROZ FRANCO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32113 Nr: 1856-26.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA FERREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32167 Nr: 1907-37.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZEMAR JOSÉ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 1823-36.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSUITA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27971 Nr: 577-39.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO CAZECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Intimar parte autora para requerer oque entender de direito em 10 dias

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96131 Nr: 1340-91.2017.811.0101

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista o relatório realizado pela psicóloga do juízo determino 

que o Requerente participe das reuniões dos Alcóolicos Anônimos nesta 

cidade, localizado na Rua Epitácio Pessoa, nº 867, centro, reuniões na 

segunda e quinta-feira das 19:00 às 21:00 horas, e aos sábados das 

19:30 às 21:30 horas.

2. Determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses até a 

verificação da possibilidade das visitas.

3. Ainda, determino a realização de estudo psicossocial com o 

Requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo a Equipe verificar 

se o Requerente está ou não participando do AA.

4. Com a entrega do relatório, abra-se vista ao Ministério Público.

5. Int.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85151 Nr: 188-76.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUEIROZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - OAB:MT 

15560

 Vistos.

 1. A defesa do réu pleiteou pela redesignação da audiência, sob a 

argumentação que possui outra audiência na mesma data na Comarca de 

Sinop (Ref. 45).

 Considerando a justificativa apresentada, defiro o pedido e REDESIGNO a 

solenidade para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas.

 2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105981 Nr: 2830-17.2018.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALBUQUERQUE, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR na forma pleiteada para o fim de 

determinar que o Requerido e eventual invasor se abstenha de praticar 
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qualquer ato de violência, turbação e esbulho na propriedade da parte 

autora denominada “Fazenda Bagé”, localizada no município de União do 

Sul, sob pena de aplicação de multa pecuniária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil.Expeça-se 

mandado proibitório e cominatório, cabendo ao executor da Ordem Judicial 

todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com o 

Requerido ou terceiros a mando dele que poderão estar na área.Autorizo 

a prática dos atos na forma do art. 212, § 2° do Código de Processo Civil. 

2. Cumprida a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 564 do Código de 

Processo Civil.3. Intimem-se. 4. Cumpra-se.5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102714 Nr: 1253-04.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN BRASIL MARTINS, CLEODIANE 

BORGES SARDINHA, CRISTIANE MARTINS, APARECIDA GARCIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 5.Diante do exposto, persistindo os indícios da existência de crime e da 

sua autoria, RECEBO A DENÚNCIA contra os acusados CRISTIANE 

MARTINS, SILVAN BRASIL MARTINS, CLEODIANE BORGES SALDANHA e 

APARECIDA GARCIA MENDES.6.Citem-se os acusados e intimem-se seus 

defensores.7.Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 06 

de dezembro de 2018, às 08:30 horas, ocasião em que o(s) réu(s) será(o) 

interrogado(s), inquiridas as testemunhas, realizados os debates e, se 

possível, proferida a sentença (art. 57, Lei nº 11.343/2006).8.(...) 

.13.Considerando que a acusada CLEODIANE encontra-se em prisão 

domiciliar e a missiva retornou da Comarca de Sinop/MT, impossibilitando a 

fiscalização, atrelado ao fato do endereço informado na Ref. 72 já ter sido 

tentada sua notificação, cujo ato restou infrutífero, determino que a defesa 

informe no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o atual endereço da 

acusada, sob pena de revogação da prisão domiciliar, e após, 

depreque-se a fiscalização da prisão domiciliar já determinada nos autos 

de código 102233.14. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 26-86.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP, JOÃO 

SOKOLOVSKI, RODRIGO NICARETTA, MARILENE SOKOLOVSKI 

NICARETTA, MARIA VANIUZE SOKOLOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:PR - 

22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.

 1. Considerando a penhora negativa (fls. 63/65), intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 354-84.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BORTOLUZZI, ALCIDES 

BORTOLUZZI, ANITA ELVIRA BORTOLUZZI, JUAREZ BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 

10.235, Mário Eduardo Hoff da Silva - OAB:MT6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT

 Vistos. 1(...) .2. Inicialmente, quanto a preliminar apresentada pela 

Exequente entendo que deve ser afastada uma vez que o terceiro 

proprietário do bem, como é o caso dos autos, adjudicou os imóveis de 

matrícula nº 43 e 44, conforme comprovado às fls. 75/82, e pode requerer 

o cancelamento da averbação premonitória (art. 828, §3º, do CPC), 

sobretudo se foi providenciada extrajudicialmente, sendo dispensado o 

ingresso de Embargos de Terceiro. Em outras palavras, caso a constrição 

tivesse sido judicial necessário seria a propositura de embargos de 

terceiros, mas como foi extrajudicial descabe a o ingresso da mencionada 

ação. (...). 3. No tocante a suposta fraude contra credor cometida pelos 

executados junto com o terceiro interessado, foge a esta Magistrada a 

análise de sua ocorrência, pois o ato teria ocorrido no processo nº 

0003404-34.2008.8.24.0025 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 

Gaspar/SC, cabendo aquele Juízo constatar a sua existência. 4. Com 

relação aos embargos de declaração (fls. 86/97), presentes os 

pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.(...) 5. 

Isto posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, nego-lhes provimento, na forma acima exposta. 6. Todavia, 

considerando a baixa das penhoras e hipotecas nas matrículas n. 43 e 44, 

ambas do 1º Ofício Extrajudicial desta Comarca, DEFIRO o pedido de baixa 

das averbações premonitórias existentes no tocante ao presente feito 

(matrícula n. 43, Av-11/43 e matrícula n. 44, Av-13/44). (...).7. Em atenção 

ao impulsionamento por certidão feito pela Gestora Judiciária no dia 

24.04.2017 (fls. 84), intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para 

providenciar corretamente o preparo da carta precatória a ser enviada 

para cumprimento da citação na Comarca de Passo Fundo/RS, devendo 

encaminhar a Secretaria da Vara Única os comprovantes de pagamentos 

a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92214 Nr: 1850-41.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL FELDHAUS DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE CLÁUDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT/4.705

 Vistos.

 1. O causídico da parte autora pleiteou pela redesignação da audiência, 

sob a justificativa apresentada na Ref. 46.

 Ante a impossibilidade do advogado estar presente na audiência, DEFIRO 

o pedido e REDESIGNO a solenidade para o dia 21 de fevereiro de 2019, 

às 14:00 horas.

 2. Intimem-se.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80963 Nr: 108-83.2013.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP, JOÃO 

SOKOLOVSKI, RODRIGO NICARETTA, MARILENE SOKOLOVSKI 

NICARETTA, MARIA VANIUZE SOKOLOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:MT 14.081-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 92896 Nr: 2240-11.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92883 Nr: 2233-19.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARINS FREDUCZWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92881 Nr: 2232-34.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLETE ADRIANE GUAREZE ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92879 Nr: 2230-64.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONÉIA DE FÁTIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92872 Nr: 2227-12.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVERONICE BARBOSA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92871 Nr: 2226-27.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES MARIA FERREIRA KOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92860 Nr: 2218-50.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 
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Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92754 Nr: 2176-98.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA TITTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92752 Nr: 2174-31.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIE EMILY BARBON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92751 Nr: 2173-46.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZENIR DE SÁ QUERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92750 Nr: 2172-61.2016.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GOMBIN LAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92683 Nr: 2140-56.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI MARIA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92679 Nr: 2137-04.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DOS SANTOS BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92440 Nr: 1990-75.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FILOMENA ANTONIAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Considerando o recurso apresentado, INTIME-SE a parte recorrida 

(requerente) para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, 

§3º, do CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105876 Nr: 2783-43.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GARCIA BRUSCAGIN - 

OAB:MT/14707-E, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a certidão do distribuidor de ref. 02, INTIME-SE a parte autora a fim 

de recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição.

 2. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106145 Nr: 2912-48.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR JOSE SANTANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:OAB-MT 8.502

 Autos Virtuais (Id. 106145)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 29 de janeiro de 

2019, às 16:00 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e advogado constituído, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85087 Nr: 141-05.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ALVES SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do montante de R$ 

62.590,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa reais), com juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, desde a data 

do ajuizamento da ação, pelo índice do INPC/IBGE.Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação 

(art. 85, §3º, inciso I, do CPC).P.R.I.Certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se ao arquivamento dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105531 Nr: 2602-42.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE FÁTIMA AZEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 105531)Ação Previdenciária Para Concessão De 

Aposentadoria Por Invalidez Ou Auxílio Doença C/C Pedido De Tutela 

Antecipada.Requerente: TEREZINHA DE FÁTIMA AZEREDORequerido: 

INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVistos.1. Recebo a 

inicial, posto preenchidos os requisitos legais.2. Defiro, por ora, os 

benefícios da Justiça Gratuita.3. (...) o. Diante disso, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendido, determinando que seja 

restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de auxílio doença n. 

514.319.206-0, Espécie 31, cessado em 09.03.2017. Estabeleço a pena 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de 

descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil/2015).4. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99675 Nr: 3164-85.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO TEIXEIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95932 Nr: 1241-24.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 
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diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99676 Nr: 3165-70.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA GRIGOLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99509 Nr: 3067-85.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANA EMILIA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99674 Nr: 3163-03.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODANIR PEDRO BONISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 99439 Nr: 3027-06.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVALDA SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99532 Nr: 3078-17.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLETE SANTINA JUNGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99524 Nr: 3072-10.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99662 Nr: 3157-93.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE APARECIDA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 
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n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99441 Nr: 3030-58.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99452 Nr: 3037-50.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99453 Nr: 3038-35.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PICON BARBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51033 Nr: 412-24.2009.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CÉSAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 51033 Nr: 412-24.2009.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CÉSAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Alta Floresta/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51033 Nr: 412-24.2009.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CÉSAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Comodoro/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104874 Nr: 2272-45.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA CRISTINA LOURENÇO LOPES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104882 Nr: 2275-97.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA AMALIA KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 2273-30.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAINE TEREZINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 2286-29.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILENE GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104870 Nr: 2269-90.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA CRISTINA BOTELHO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104871 Nr: 2270-75.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA GONÇALVES BARBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104276 Nr: 1991-89.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA DE FATIMA MORAES DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105368 Nr: 2526-18.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BONIFACIO DA SILVA, VANIA ISLEIDI 

GEHLEN, Paulo Cesar Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2526-18.2018 (ID. 105368) Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência 

Vistos. 1. (...) Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 
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determinando que a requerida efetue a ligação dos ramais de energia 

instalados nas residências dos Autores, conforme projetos aprovados nº 

0191718/DCMD/2018, 0160718/DCMD/2018 e 0162718/DCMD/2018, no 

prazo de 05 (cinco) dias caso não tenha feito. Estabeleço a pena diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da 

presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil). 3. PAUTE-SE 

audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora. 4. (...)

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 66/2018-DF

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que a comarca de Colniza está sem acesso ao Sistema 

Apolo, desde as 14h00 desta data;

 CONSIDERANDO que a equipe da Coordenadoria de Tecnologia e 

Informação – CTI informou que um dos discos do servidor local está 

corrompido, havendo á necessidade da substituição do referido 

equipamento;

 CONSIDERANDO que a Comarca de Colniza permanecerá sem acesso ao 

Sistema APOLO até quinta-feira (11/10/2018), prazo previsto para a 

conclusão da transferência da base de dados do servidor danificado para 

o novo equipamento, segundo previsão da CTI;

 CONSIDERANDO ainda que o funcionamento regular do Sistema Apolo é 

imprescindível para o atendimento ao público, funcionamento do sistema 

de protocolo, bem como para o desenvolvimento das atividades de 

Secretaria e Gabinete;

 R E S O L V E:

1º - SUSPENDER o expediente forense desta Comarca no dia 10.10.2018 

(quarta-feira), atendendo apenas as medidas urgentes, conforme 

determinado pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

de Justiça – Serviço de Plantão;

 Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram nos dias 09 e 10 de outubro para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, Ministério Público, Defensoria Pública e ao presidente da 

subseção da OAB local.

 Colniza/MT, 09 de outubro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCI

 Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N. 65/2018-DF

RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a Portaria n° 56/2018-DF, que designou o servidor 

Magnum de Figueiredo Marisco, Analista Judiciário, matrícula 32675, ao 

cargo de Gestor Judiciário Substituto para atuar no dia 24 de setembro de 

2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º - RETIFICAR a Portaria n° 56/2018-DF;

 Onde se lê: Considerando que o servidor Edelvan Mezomo Maurer, 

matrícula 35037, Gestor Judiciário Substituto da Vara Única/Juizado 

Especial, está afastado de suas funções no dia 24 de setembro de 2018;

Leia-se: Considerando que o servidor Edelvan Mezomo Maurer, matrícula 

35037, Gestor Judiciário Substituto da Vara Única/Juizado Especial, está 

afastado de suas funções no dia 24 de setembro de 2018 , em razão ao 

usufruto de compensatória.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 09 de outubro de 2018.

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 56/2018/DF

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto e Diretor 

do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que o servidor Edelvan Mezomo Maurer, matrícula 35037, 

Gestor Judiciário Substituto da Vara Única/Juizado Especial, está afastado 

de suas funções no dia 24 de setembro de 2018;

 R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Magnum de Figueiredo Marisco, matrícula 

32675, Analista Judiciário, ao cargo de Gestor Judiciário Substituto da 

Vara Única/Juizado Especial, para atuar durante o dia 24 de setembro de 

2018.

Art. 2º -Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 24 de setembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PRELIMINAR DOS JURADOS PARA 

O ANO DE 2019 - O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz 

Substituto da Comarca de Colniza-MT, na forma da lei, FAZ SABER a todos 

quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste 

Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, foram 

alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do 

artigo 425 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, 

que deverão ser sorteados para reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 35/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO a falta de energia no dia 09 de outubro de 2018 a partir 

da 15:50min, no Município de Cotriguaçu-MT.

RESOLVE:

Art. 1°- SUSPENDER o expediente do Fórum Judicial desta Comarca a 

partir da 15:50min do dia 09/10/2018.

 Art. 2°- PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 09/10/2018 para o primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N.11 /2018/C.A - INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PROVISÓRIA DOS 

JURADOS PARA O ANO DE 2019 - FAZ SABER, a todos quanto do 

presente Edital n 11/2018/C.A virem ou dele conhecimento tiverem, que, 

neste Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, 

foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos 

termos do artigo 425 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo 

relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do 

Tribunal do Júri.

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83761 Nr: 3347-28.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NORBERTO MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vistos em correição.

Incicialmente, verifica-se que não consta na Petição os documentos 

pessoais do requerente, o Alvará de autorização da autoridade municipal 

competente, bem como ofícios devidamente assinados pelo requente.

Desta forma, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntes o 

referidos docuentos;

2. Após, com ou sem juntada do requerente, REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Serve o presente como MANDADO.

Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29496 Nr: 516-90.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GIVANILDO GARRIDO - Vulgo 

"Neguinho" ou "Amazonas"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TAKADA - 

OAB:7456-B/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela morte do 

acusado, quanto a FRANSCISCO GIVANILDO GARRIDO, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal. Sem custas 

e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Intimar a 

Defesa;2.Dar ciência ao Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 09 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28024 Nr: 534-48.2006.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANES LOPES - Vulgo "Juca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da pretensão 

condenatória, quanto aos 2º, 3º e 4º fatos ( lesões 

corporais);ii.CONDENAR JOANES LOPES pela prática de conduta tipificada 

como infração penal pelo art. 302 do CTB;[...] Cotriguaçu/MT, 10 de 

outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33017 Nr: 1178-83.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINA MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem elas, REMETER ao TRF da 1ª Região/TJMT, conforme 

for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33988 Nr: 408-56.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra sentença 

que julgou procedente o pedido e determinou que o pagamento se desse a 

partir da citação. Intimada, a embargada não se manifestou.[...] Por isso, 

não havendo o que se alterar na conclusão lançada, REJEITA-SE o pleito 

constante dos Embargos de Declaração. Por isso, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.No mais, manter o cumprimento e as mesmas 

disposições já constantes da sentença.Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82712 Nr: 2749-74.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBEN E CIA LTDA ME, MICHEL ORBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de ref. 18, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias, informando que, após o decurso do prazo, a 

missiva será devolvida à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 1241-35.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DE FÁTIMA AFONSO NOGUEIRA 

03609564164, JOÃO NOGUEIRA SIEBRE, EUNICE DE FÁTIMA AFONSO 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da distribuição da Carta Precatória de Ref 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31220 Nr: 773-81.2008.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDCA, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante as informações contidas na petição de fls. 111/112, em que a PGE 

informa que não há certeza se houve o pagamento o ITCMD, à 

SECRETARIA para:

1. OFICIAR à SEFAZ/MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

se o valor do ITCMD em nome de Therezinha do Carmo Amâncio (CPF: 

119.026.538-90) foi recolhido, conforme recomenda a PGE;
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2. INTIMAR o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à existência de débito estadual, conforme Certidão 

Positiva de fl. 111-v, requerendo o que de direito;

3. Após, com todas as informações ou decorrido o prazo, conclusos

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34809 Nr: 1228-75.2010.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Levando em conta a cooperação processual, forte no Código de Processo 

Civil, deve a inventariante ser novamente intimada para apresentar as 

primeiras declarações, dando continuidade ao processo, conforme já 

determinado.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresente as primeiras declarações, atentando-se ao disposto no art. 622, 

I, do CPC/15;

2. Feitas as primeiras declarações, CITAR os herdeiros, ficando desde 

logo aberta a possibilidade de se manifestarem sobre as primeiras 

declarações (art. 626 do CPC);

3. Em seguida, INTIMAR as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (artigo 626 do CPC), para que se manifestem sobre os valores 

da avaliação dados pela Inventariante, podendo, se deles discordar, juntar 

prova de cadastro em 15 (quinze) dias (artigo 629 do CPC) ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(artigo 634 do CPC), para o que, devem se manifestar expressamente;

4. Havendo impugnação quanto ao valor, conclusos para decisão. Se a 

impugnação versar sobre outro assunto, INTIMAR as partes (10 dias para 

falarem), ouvir o Ministério Público (10 dias) e conclusos para decisão

5. Não havendo impugnação no prazo indicado e se a as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal concordarem de forma expressa 

com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio, 

deixar-se-á de proceder à avaliação (art. 633 do CPC), INTIMANDO a 

inventariante para últimas declarações (art. 636 do CPC) e posterior 

INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem sobre (prazo comum de 15 

dias);

6. Após, à CONTADORIA para cálculo do ITCMD (art. 637 do CPC), 

INTIMANDO-SE as partes em 05 dias (prazo em cartório), após as 

Fazendas Públicas (10 dias), fazendo conclusos para análise.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34418 Nr: 837-23.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR PIRES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DE FRANÇA F. FOGAÇA, TATIANA 

ROCHA, ELIZANGELA KMIESS, LUIZ CARLOS R. MONTOVANO, KIANE 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão fl. 130, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se, requerendo o que de direito;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60836 Nr: 569-95.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROMUALDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que, em manifestação (fl. 94/96), o Ministério Público foi pela 

extinção da “Ação Popular”, tendo vista a ausência de requisitos 

fundamentais à propositura da Inicial, reiterando tal posicionamento às fls. 

102/105.

Por isso, com base nos princípios do contraditório, forte no Novo Código 

de Processo, entende-se necessária a manifestação da parte-autora 

quanto ao ponto.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao alegado pelo Ministério Público;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 1304-70.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LUBKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O, JOSÉ ANTÔNIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3.666/ MT

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.CONSIDERAR decretada a revelia do 

requerido Município de Cotriguaçu;2.INTIMAR a parte-autora para a 

audiência;3.INTIMAR a testemunha (fl. 62) para que compareça à referida 

audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30079 Nr: 1073-77.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO DA SILVA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

VALE DO JURUENA, SERGIO CORREA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7910-A/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 INDFERE-SE o depoimento pessoal do representante do requerido.Assim, 

DESIGNA-SE audiência de instrução para o 05.12.2018, às 10h00min, na 

sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.III 

DELIBERAÇÕES FINAIS Por tanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

parte-autora pessoalmente para comparecer à audiência (pleito da 

parte-requerida);2.INTIMAR as partes para, querendo, arrolar testemunhas 

e trazê-las para a audiência;3.Caso haja indicação de testemunha a ser 

ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a expedição, ficando o 

pagamento da diligência a cargo de quem requerer. Nos termos do artigo 

455 do CPC, ressalta-se que é encargo do advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e local da 

audiência.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 1066-17.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a MARCOS JOSÉ DOS SANTOS, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Havendo nomeação para 

a Defesa, fixam-se como honorários advocatícios a SARA TONEZER 

(OAB 9074-A/MT) o valor de 06 URH, o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Por fim, à SECRETARIA para:1.Intimar 

a Defesa;2.Intimar o Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado, arquivar com as baixas (inclusive em banco de dados) e 

anotações necessárias.Cotriguaçu, 10 de outubro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29368 Nr: 357-50.2007.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA DE OLIVEIRA LEITE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ZANUTTO (falecido)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, jaqueline de angelo - OAB:13427, LUÍS FELIPE AVILA 

PRADO - OAB:7910-A/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Como se nota na Inicial, houve pedido de “gratuidade judiciária”, a qual, a 

par de não ser expressamente deferida, gerou efeitos, já que não houve a 

exigência de pagamento de diligências, taxas, custas, etc., com o que se 

presume deferido o pedido.

Portanto, agora expressamente se defere a “gratuidade”. Com isso, 

descabido falar no pagamento das custas e despesas, já que a 

exigibilidade fica suspensa, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para ciência;

2. Após, ARQUIVAR os autos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000696-40.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODELI XAVIER MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M I ALBUQUERQUE DIAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

reclamante para Audiência de Conciliação designada para o dia 

29/11/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 10 de outubro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000108-96.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL LAURO (EXEQUENTE)

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON COUTINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

reclamante para Audiência de Conciliação designada para o dia 

29/11/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 10 de outubro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65788 Nr: 584-59.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ENO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, havendo justa causa para o processamento da 

Denúncia, verificando-se os requisitos do art. 41 do CPP e não sendo 

possível, neste momento, a visualização de alguma das situações do art. 

395 do CPP, RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto a IVO ENO HOFFMANN pela 

suposta prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 50 da 

Lei 9.605/98.Por isso, à SECRETARIA para:1.Quanto aos requerimentos 

acerca de documentos relacionados aos antecedentes, INDEFEREM-SE, 

tendo em vista a não indicação da impossibilidade de fazê-lo, conforme os 

arts. 1688 e 1373, II, ambos da CNGC;2.Quanto aos demais requerimentos, 

DEFEREM-SE, devendo a Secretaria providenciar;3.Anotar no sistema 

p rocessua l  i n fo rma t i zado  o  p razo  p rováve l  pa ra  a 

prescrição;a.PRESCRIÇÃO: 09/10/2022.IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIAPor fim, o art. 78 da Lei 9.099/95.Tendo em vista que apenas o 

interrogatório se vincula a alguém residente na Comarca, deve-se 

aguardar a devolução das Precatórias para fins de oitivas de testemunhas 

(de acusação e defesa). Por isso, EXPEDIR Precatórias para as oitivas 

das testemunhas arroladas na Denúncia e na Defesa. Quando do retorno, 
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conclusos para designar audiência de interrogatório. INTIMAR a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado) acerca da expedição das 

Precatórias. Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66257 Nr: 811-49.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI TREVISOL GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, havendo justa causa para o processamento da 

Denúncia, verificando-se os requisitos do art. 41 do CPP e não sendo 

possível, neste momento, a visualização de alguma das situações do art. 

395 do CPP, RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto a DAVI TREVISOL GARLET 

pela suposta prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 50 

da Lei 9.605/98.Por isso, à SECRETARIA para:1.Quanto aos requerimentos 

acerca de documentos relacionados aos antecedentes, INDEFEREM-SE, 

tendo em vista a não indicação da impossibilidade de fazê-lo, conforme os 

arts. 1688 e 1373, II, ambos da CNGC;2.Quanto aos demais requerimentos, 

DEFEREM-SE, devendo a Secretaria providenciar;3.Anotar no sistema 

p rocessua l  i n fo rma t i zado  o  p razo  p rováve l  pa ra  a 

prescrição;a.PRESCRIÇÃO: 09/10/2022.IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIAPor fim, o art. 78 da Lei 9.099/95.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 29/11/2018, às 17h30min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido 

amplo) e feito o interrogatório.Havendo testemunhas e/ou vítima residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 

222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o 

PRAZO DE 90 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as 

partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado. A INDICAÇÃO DE 

TESTEMUNHAS PELA DEFESA carece de melhor ENDEREÇO, mas ainda é 

possível encontrá-los, pois seriam vizinhos do acusado. Por isso, deve o 

OFICIAL de Justiça tentar a intimação indo até a residência do acusado e 

partir dali. Além disso, pode a Defesa trazer as testemunhas para a 

audiência. INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado).Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 032/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

 EXONERAR, a senhora WELIDA DE LIMA SILVA – matricula 30615, 

portadora do RG nº 2490385-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 053 188 

211 03, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I, da Vara Única 

desta Comarca Dom Aquino, com efeitos a partir do dia 11/10/2018.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Dom Aquino, 10 de outubro de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31316 Nr: 61-19.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Moretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Bueno, Advair Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30868 Nr: 644-38.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 1912-20.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Hamann Matias, Claudineia da Costa Camargo, 

Danilo da Costa Matias rep/ por Claudinéia da Costa Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Viação Redentor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Wagner Matias - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Xavier Kuster - 

OAB:8241/PR, Leonardo Penteado de Carvalho - OAB:44.414/PR

 Vistos etc.

 Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO audiência de inquirição de 

testemunha para o DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14H00.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé.

 Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31481 Nr: 222-29.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elio Pereira de Freitas, Maria de Jesus dos Santos 

Freitas, Izaul Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Dom 

Aquino-MT, Maria Fogaça Calicchio

Maria Fogaça Calicchio, Celestino Marques Calicchio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaul Nunes - OAB:12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB: 8.123 /PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555/A, MARIO CESAR CREMA - OAB:3.873

 Processo nº 222-29.2013.811.0034

Código nº 31481
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Vistos etc.

Considerando que o feito encontra-se abandonado por mais de 30 dias, 

tendo a autora não manisfetado o interesse pela adjudicação de bens 

penhorados de fl. 651, INTIME-A pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 17 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010426-25.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUISA ESTULANO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

8010426-25.2015.8.11.0034. EXEQUENTE: LUISA ESTULANO FERREIRA 

EXECUTADO: OI S.A VISTOS ETC. Os autos encontram-se sentenciados, 

id 10408899, tendo a parte exequente informado o cumprimento do acordo 

(ID 14612638). Assim, não havendo nada mais a ser requerido, arquive-se 

os autos. Expeça-se o necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 10 

de outubro de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000206-82.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES (ADVOGADO(A))

LUCIANO PORTUGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000206-82.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: LUCIANO PORTUGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC. Considerando a 

manifestação do requerido o Estado de Mato Grosso, afirmando que não 

se opõe à execução, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

exequente. Por corolário, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos. Com a devolução dos 

cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de 

acordo com o cálculo apresentado, observando as formalidades legais, e 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando, em seguida, 

ao representante legal do Estado executado, nos termos do art. 535, § 3º, 

inciso II, do NCPC. ANTES, INTIME o exequente para que faça entrega das 

certidões originais nesta Secretaria do Juizado, que deverá ser 

armazenada em pasta própria e certificado nos autos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Dom Aquino – MT, 10 de outubro de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-11.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDELZUITA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO sentença PROCESSO: 

1000116-11.2017.8.11.0034 REQUERENTE: EDELZUITA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A VISTOS ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença Indenizatória proposta por EDELZUITA MARIA 

SOUZA em face do BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos em epígrafe. Intimado para cumprimento da 

sentença, o executado informou o pagamento do débito, acostando o 

comprovante (evento nº 12702107). A exequente concordou com os 

valores depositados, requerendo o levantamento (evento nº 12726629). É 

o relatório. Decido. Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, o 

presente cumprimento de sentença deve ser extinto. Assim, determino que 

o Senhor Gestor realize os procedimentos necessários para a liberação 

do alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

reclamante. Efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

desde já julgo extinto o presente cumprimento de sentença, com resolução 

de mérito, em face do pagamento integral do débito, com fundamento no 

art. 924, inciso II, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 10 de outubro de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75322 Nr: 1116-51.2015.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIR PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO 

GMAC S/A, em face de ACIR PEREIRA DE CARVALHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/06) veio instruída dos documentos de fls. 07/19, sendo 

recebida às fls. 20/21, momento em que foi deferido o pedido liminar.

 Expedido Mandado de Busca e Apreensão (fls. 33), restando infrutífera a 

diligência pelo Sr. Oficial de Justiça (fls. 35).

 Parte autora peticionou às fls. 39/40, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação e renunciando do prazo recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Proceda-se a liberação de eventuais restrições referente a presente 

ação, expedindo-se o necessário.

Caso haja algum mandato fora da secretaria desta Comarca, DETERMINO 

sua imediata devolução, independentemente de cumprimento.

DEFIRO o desentranhamento de documentos originais que instruírem esta 

demanda, sendo substituído por cópias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 368-24.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogerio Domingues & Cia. Ltda. M.E, 

Wilson Rogério Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77324 Nr: 824-32.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO PROVENZI, PROVENZI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que recurso de Apelação de fls. 52/61 é tempestivo motivo 

porque impulsiono os autos para parte embargada para que, querendo, 

apresente as Contra-razões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46655 Nr: 734-39.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista decisão de fls. 184, impulsiono os autos, para intimar a 

parte autora para requerer o que lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81529 Nr: 2103-19.2017.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Pavei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON LUIZ ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida da sentença de folhas 

312/315

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82484 Nr: 61-60.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Vistos etc.

O Réu faz uso de Tornozeleira Eletrônica, e por meio de Petição de fls. 

527, requisitou permissão para trabalhar aos sábados, sendo que em sua 

maioria, durante o dia todo.

Instado a se manifestar, o Parquet não se opôs ao pedido do Réu.

Assim, Defiro o pedido formulado pelo indiciado, autorizando a inclusão do 

sábado como dia de trabalho em seu monitoramento.

Proceda a Secretaria o necessário para oficiar o Setor de Monitoramento, 

acerca da mudança.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109311 Nr: 2536-41.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhana Karla Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:6907-O

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno a sessão de julgamento para a data de 23.10.2018, às 09h.

Procedam-se às intimações necessárias e demais providências 

pertinentes.

Cadastre-se a causídica da ré (procuração de fls. 323) no Sistema Apolo 

e intime-a.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei e com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108507 Nr: 2085-16.2017.811.0087

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marlene Oliveira do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, conclui-se que o veículo não pode ser devolvido.Assim, 

diante da ausência de comprovação de propriedade do bem, acrescido ao 

fato de que o veículo ainda interessa a ação, podendo inclusive ser 

decretado o seu perdimento em favor da União, nos termos dos artigos 

120 e 118, do CPP, artigos 91 do CP e 124 do CPP e ainda com base no 

artigo 25 da Lei n. 10.826/2003, INDEFIRO o pedido de restituição do bem 

requisitado na exordial, determinando que se aguarde a sentença da ação 

penal, em que será determinado o destino do veículo em discussão.Após o 

trânsito em julgado da presente decisão, certifique-se seu teor nos autos 

principais, arquivando-se estes autos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112039 Nr: 4051-14.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concessão de gratuidade pelo E. TJMT em sede de tutela 

antecipada no agravo de instrumento, dou prosseguimento ao feito.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo previsto nos arts. 335 e 183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57607 Nr: 1401-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdOeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdIOeSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo de Carvalho Peixoto 

- OAB:11561/MT, Rogerio Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimr a paerte autora através de seu advogado para no prazo de 05 

(cinco) dias, comparecer nesta secretaria da Vara Única, a fim de assinar 

o Temo de Testamento.Guiratinga - MT, 10 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 3278-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilso Alves da Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3278-25.2017.811.0036 - 53188

ESPÉCIE: Execução da Pena-PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado do Paraná

RÉU(S): Nilso Alves da Maia

INTIMANDO: Executados(as): Nilso Alves da Maia, Cpf: 28886603851, Rg: 

828906 SSP PR Filiação: Brasilio Alves da Maia e Veronica Souza da Maia, 

data de nascimento: 07/01/1976, brasileiro(a), natural de Palmital-PR, 

solteiro(a), Endereço: Fazenda Chapadão, Cidade: Tesouro-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO NILSO ALVES DA MAIA, 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 

COMPAREÇA a audiência ADMONITÓRIA, redesignada para o dia 

21/11/2018 às 16h30Min (MT), sito à Av. Rotary Internacional, nº 1525, 

Bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga-MT. DECISÃO/DESPACHO:Processo 

n.º 3278-25.2017.811.0036 Código: 53188 Despacho.Vistos, etc.Ante a 

convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

21/11/2018 às 16h30min (MT).INTIMEM-SE.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei.Guiratinga - MT, 9 de outubro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48035 Nr: 1099-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, CONCRET 

CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS DE CIMENTOS – LTDA,, Tamia Carla Araújo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 10 (dez) dias, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 9 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47646 Nr: 922-57.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Novaes de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:TENENTE

 Processo n.º 922-57.2017.811.0036

Código: 47646

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

06/12/2018 às 15h30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2737-89.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heraldo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Processo n.º 2737-89.2017.811.0036

Código: 51693

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

06/12/2018 às 14h30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53852 Nr: 3582-24.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Anunciação do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Processo n.º 3582-24.2017.811.0036

Código: 53852

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

06/12/2018 às 15h00min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57968 Nr: 1532-88.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Processo n.º 1532-88.2018.811.0036

Código: 57968

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

06/12/2018 às 13h30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53959 Nr: 3613-44.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo n.º 3613-44.2017.811.0036

Código: 53959

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a convocação deste Magistrado pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, conforme Ofício Ordinário nº 914/2018 CSC- CGJ, para 

jurisdicionar, em regime de exceção, na Comarca Rondonópolis/MT, com 

comparecimento obrigatório, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para o dia 

06/12/2018 às 14h00min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42465 Nr: 848-37.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da complementação da condução da 

Oficiala de Justiça, a ser recolhida, no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e 

d o i s  r e a i s ) ,  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, no site do 

TJ/MT.

Guiratinga - MT, 9 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 2520-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grendene S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiza Mariane Lebrero Garcia- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Dresch - OAB:88561/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2520-46.2017.811.0036 (51106)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro de fl. 130, uma vez que as diligências na 

obtenção de informações sobre esse tipo bens do devedor é atribuição da 

parte exequente.

 Informações essas acessíveis a parte, sem a interferência judicial, 

através dos meios disponíveis como a realização de diligências junto ao 

DETRAN, repassando, posteriormente, essas informações ao Juízo para 

os devidos bloqueios.

Além do mais, observa-se que não houve comprovação documental do 

esgotamento das tentativas de localização de bens da parte executada, 

de modo que não pode a parte exequente querer passar o ônus que lhe 

incumbe para o Poder Judiciário.

Assim, INTIME-SE a parte exequente, por meio do seu advogado via DJE 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

descriminando e comprovando os bens do executado para penhora ou o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito, conforme art. 485, 

II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34726 Nr: 1229-16.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Neres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP
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 Autos n° 1229-16.2014.811.0036

 Código: 34726

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de fls. 120/134, em seus efeitos 

legais (art. 597, CPP).

Tendo em vista que já foram juntadas as razões de apelação, INTIME-SE o 

APELADO para que ofereça as contrarrazões recursais, no prazo de 08 

(oito) dias.

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Outubro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58674 Nr: 1780-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcelino da Silva Medeiros, Edevaldo Cunha 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23.919, Leila da Silva Souza Franco - OAB:17.928, WMARLEY 

LOPES FRANCO - OAB:3353

 INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PREVISÃO PREVENTIVA 

formulado por JORCELINO DA SILVA MEDEIROS.Decido.Por todo o 

exposto e pelo parecer do Parquet:1) INDEFIRO O PEDIDO RETRO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por JORCELINO DA 

SILVA MEDEIROS, devidamente qualificado nestes autos, devendo 

permanecer na modalidade de prisão em que se encontra.2) Dando 

continuidade ao feito, o acusado JORCELINO DA SILVA MEDEIROS 

apresentou as fls. 161/169 resposta à acusação e preliminarmente alegou 

ter agido o acusado sob coação irresistível, requerendo o reconhecimento 

da excludente de ilicitude e por consequência, a absolvição sumária do 

acusado.Aduz ainda, que a inépcia da denúncia, sem contudo, qualquer 

vício que, em tese, poderia macular a vestibular acusatória.Recebo à 

Resposta à Acusação apresentada pelo réu.Isso posto, entendo ser o 

caso de rejeição das preliminares apresentadas pelo acusado JORCELINO 

DA SILVA MEDEIROS, pois no que diz respeito à alegada coação 

irresistível, trata-se de matéria de mérito e como tal será 

pormenorizadamente analisada ao final da instrução processual.No que 

respeita o requerimento de inépcia da denúncia também merece ser 

rejeitada, pois referida alegação genérica, sem qualquer indicação dos 

vícios que entende a Defesa possuir a alegação não tem o condão de ver 

reconhecer a ilegalidade da ação penal, pois verifico estarem presentes 

na peça inicial acusatória todos os elementos descritos no art. 41 do 

Código de Processo Penal.Assim, DEIXO DE CONHECER as preliminares 

arguidas pelo acusado JORCELINO DA SILVA MEDEIROS.3) Verifica-se da 

certidão de fls. 145, que o acusado EDEVALDO CUNHA DE OLIVEIRA 

declarou não possuir advogado constituído, por essa razão, INTIME-SE a 

Defensoria Pública, atuante nesse município para que atue em favor do 

acusado, apresentando Resposta à Acusação no prazo legal.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 08 

de outubro de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34791 Nr: 1266-43.2014.811.0036

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WMP, Maíza Jesus Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Barroso Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 1266-43.2014.811.0036 (34791)

Ação Cautelar (SEGREDO DE JUSTIÇA)

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que na Certidão do Oficial de Justiça de fl. 53, a parte 

requerida informa que não possui condições de contratar advogado para 

apresentar a sua defesa.

1) Nesse sentido, NOMEIO como advogado dativo da parte requerida a 

Advogada DRA. LUCIANA GULART SOARES, OAB/MT nº 6008, endereço 

profissional Rua Pedro Celestino, nº 1048, Centro, Guiratinga/MT, visto que 

a parte autora já está sendo assistida pela Defensoria Pública.

2) INTIME-SE a advogada alhures nomeada para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Por consequência, DEFIRO vistas e carga 

dos autos ao advogado.

 3) Arbitro como honorários advocatícios ao advogado dativo a quantia de 

02 (duas) Unidade Referencial de Honorários (URH). Valor esse a ser 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

4) Com o transcurso do referido prazo, ABRA-SE vista dos autos a 

Defensoria Pública para manifestar nos autos e requerer o que entender 

de direito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM-SE os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44925 Nr: 2138-87.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia de Almeida Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 Processo nº: 2138-87.2016.811.0036

Código:44925

Cível

Despacho

Vistos etc.

Tendo em vista a confirmação que a pessoa indicada na petição de fl.26 

trata-se do requerido, dou prosseguimento ao feito.

Considerando o requerimento da parte requerida pugnando pela nomeação 

de advogado dativo (fls. 26), defiro e nomeio o Dr. Rogério Alves 

Arcoverde para patrocinar os interesses da parte requerida, fixando 

honorários advocatícios no valor de 02 URH’s, a serem ulteriormente 

executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o causídico da presente nomeação, bem como a parte requerida 

a fim de que, munido desta decisão, imediatamente procure o advogado 

ora nomeado para apresentação de defesa, cujo prazo reiniciar-se-á a 

partir desta intimação.

Saliento ao causídico ora nomeado que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretado como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

 Cumpra-se. Intima-se

Às providências.

 Guiratinga/MT, 30 de Novembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15597 Nr: 341-86.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Martini, Leonor de Fátima Bassi Martini, 

Valdir Ciomar Martini, Lucelia Ribeiro de Moraes Martini
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:11.858-A-MT

 INTIMAÇÃO do exequente através de seu advogado, para informar que 

os presentes autos encontra-se disponível em cartório para o 

desentranhamento dos documentos originais que instruiram a petição 

inicial, mediante substituição dos r. documentos por cópias.

Guiratinga - MT, 10 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16283 Nr: 1024-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues de Sena Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Móveis Estrela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emelin Mirela R. de Oliveira, - 

OAB:12.535-B, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, Romildo Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO

 REITERAR a Intimação da parte autora através de seu advogado para que 

tomado conhecimento da decisão de fls, 247 e do extrato de inclusão de 

restrições via sistema RENAJUD de fls, 248, para que promova nos autos 

o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de cumprir a última parte 

do despacho de fls. 247, bem como, indicar nos autos a localização para 

Penhora e posterior avaliação dos bens. Em sendo indicado a localização 

e essa não for a Comarca de Guiratinga, fica a parte autora intimada a 

promover nos autos o recolhimento do preparo das eventuais Carta 

Precatórias a serem expedidas. Intimar ainda, para que indique nos autos 

os dados bancários, conta, agência, CPF do titular da conta da parte 

autora afim de transferir os valores bloqueados na forma delibera

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16283 Nr: 1024-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues de Sena Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Móveis Estrela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emelin Mirela R. de Oliveira, - 

OAB:12.535-B, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, Romildo Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO

 INTIMAÇÃO da parte executada através de seu advogado, para que tome 

ciência acerca da penhora realizada via Sistema Renajud, fls. 248 

encartada aos autos.

Guiratinga - MT, 10 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30117 Nr: 1208-45.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustav Martin Alfred Dutzmann, Espólio de Maria Helena 

Felipe Dutzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diéllica de Oliveira Nilson, Alcido Nilson, 

Fazenda Água Boa Ltda., Welisvann Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Reis Chaves - 

OAB:SP-162.288, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemar de Jesus Rodrigues 

- OAB:10.438, José Ravanello - OAB:3291/MT, Juliana Copetti - 

OAB:15.746B, Wendell Oliveira Castro - OAB:14.394

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, lacunas ou contradições, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a decisão 

combatida.1)Indefiro os pedidos da parte exequente de fls. 528/529 e 542. 

Pretende a parte exequente ver, novamente discutida matéria já decidida, 

inclusive em embargos de declaração, a respeito da multa aplicada em 

razão de descumprimento de determinação judicial.2)Em continuidade ao 

feito, DETERMINO que a serventia deste juízo certifique nos autos se já 

transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 3 da decisão 

de fls. 520/520vº.3)Por ora, INDEFIRO o pedido de emissão de ofícios ao 

cartório de registro de imóveis para averbação do cumprimento de 

sentença, uma vez que o imóvel em questão ainda se encontra na 

propriedade da parte exequente, visto que em razão do princípio da 

continuidade registral, neste momento processual, torna-se legalmente 

impossível à parte executada transmitir a propriedade de imóvel que ainda 

não possui, nos termos do determina o art. 1.245, § 1º do Código Civil. 

Vejamos:Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o 

registro do título translativo no Registro de Imóveis.§ 1 º Enquanto não se 

registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono 

do imóvel.4)CERTIFIQUE a serventia o transcurso do prazo estabelecido 

no item 3 da decisão de fls. 520/520vº.5)Com o decurso do prazo, acima 

mencionado, INTIME-SE a parte exequente a comprovar nos autos a 

transmissão definitiva da propriedade à parte executada, sob pena de 

multa única que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das 

astreintes já fixadas na item 3 da decisão de fls. 520/520vº, nos termos do 

que determina o art. 139, IV do Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 10/10/2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 293-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato, Osumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adoniran Ribeiro de Castro - 

OAB:25751/PR, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870/O, Gilmar 

Jesus Custódio - OAB:3.727

 Diante do exposto:a) NÃO ACOLHO os pedidos expostos pela parte 

coexecutada MITIKO YAMAKISHI SATO nas petições de fls. 454/468, 

486/490 e 491/494, nos fundamentos já apresentados.b) Caso ainda não 

tenha sido realizado, CADASTRE-SE no Sistema Apolo os advogados 

constituídos pela coexecutada MITIKO YAMAKISHI SATO, para que sejam 

intimados de todos os autos processuais.c) Observa-se que na Decisão 

de fl. 474 este Juízo restou ciente dos depósitos realizados pelo 

arrematante e homologou o Auto de Arrematação, nos termos do art. 903, 

caput, do NCPC. Porém, antes de dar prosseguimento ao presente feito, 

para evitar nulidades futuras, nos termos do art. 903, §2º do NCPC, 

INTIMEM-SE as partes exequente e executada, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem-se quanto ao ato de arrematação. Caso, a parte 

executada encontra-se em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e 

§3º do NCPC), INTIME-A por EDITAL, com o prazo de 30 (trinta) dias, e as 

demais advertências previstas em lei.d) Passado o referido prazo, sem 

que tenha havido qualquer alegação das partes, EXPEÇA-SE a competente 

CARTA DE ARREMATAÇÃO do bem imóvel arrematado (art. 903, §3º do 

NCPC), contendo todos os requisitos expostos no art. 901, §2º do NCPC. 

Em caso de resistência do depositário em conceder a posse do bem, 

EXPEÇA-SE, em benefício do arrematante, o MANDADO DE IMISSÃO NA 

POSSE da coisa arrematada.e) Posteriormente, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender necessário, sob pena 

da preclusão de direitos. Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

a u t o s  c o n c l u s o s . C u m p r a - s e .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 09/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39186 Nr: 1484-37.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Pires da Cunha, Clarice Terezinha 

Dallabrida, Doracy Borges da Costa, Josiane Rodrigues Dourado Correia, 
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Juliana da Silva Alves, Laura Angélica da Silva Baldoíno, Laura da Silva, 

Lucineide Ferreira de Souza Magalhães, Lucineia Lopes Guimarães, 

Luciana Ferreira Carbonato, Lucineide Rosa dos Santos, Neurimar Correia 

Pires Neves, Rosely Elena Gratsch Schmidt, Ruth Luiza dos Reis Machado, 

Zileide Cardoso de Souza Gabriel, João Antônio Pereira, Viviane Soares 

Santana, Vanda Cardoso Lima, Valdirene Pereira Galvão Martins, 

Terezinha Ribeiro de Moraes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Favero Zerwes 

- OAB:21.534, Rodrigo Guimarães de Souza - OAB:19554-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante do exposto:1) DEFIRO PARCIALMENTE a impugnação dos 

honorários periciais do expert presente às fls. 754/761.2) Considerando 

que este Juízo nomeou o PERITO CONTADOR o Sr. CLAYTON DA COSTA 

MOTTA e a no despacho inicial foi deferida à parte autora a concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça, resta patente que a referida 

prestação dos trabalhos periciais é um ônus a ser suportado pelo Estado. 

Assim, FIXO os honorários periciais no valor de R$6.000,00 (seis mil 

reais), devidos pelo Estado de Mato Grosso, a ser pago, 

preferencialmente, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV), após a 

realização da perícia.3) NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por 

e-mail, para INFORMAR se aceita o valor fixado e a forma de pagamento, 

CASO POSITIVO, deverá o perito já informar o dia para início da realização 

da perícia contábil, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para 

prévia ciência às Partes, podendo, caso queira, retirar cópias de 

documentos presentes nos autos, bem como pedir para que as partes 

apresentem outros documentos pertinentes para a realização da perícia.4) 

O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias após a data 

indicada pelo perito no item anterior.5) Por fim, INTIMEM-SE as partes 

autora e requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE 

nos autos em relação aos documentos que serão juntados aos autos, bem 

como requeira o que entender de direito.Intima-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessár io.Às prov idências.Guirat inga/MT, 

10/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 2421-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Felipe Rosa da Silveira, Jaimisson Vitor 

da Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 .É o relatório.Dispositivo.a)Incluo a relação jurídica processual submetida 

à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na 

sessão extraordinária do dia 12 DE FEVEREIRO DE 2019, às 9h00min 

horas (MT);b)Apresentado rol de testemunhas, conforme fls. 637/639 e 

786 intimem-se, observando-se que é dispensável intimar as testemunhas 

que residem em outra comarca, sendo ônus da parte a apresentação 

delas se pretender-lhes à oitiva;c)Proceda-se à intimação pessoal dos 

jurados. Providencie-se cópia da pronúncia (fls. 522/525) e desse relatório 

aos jurados (art. 472, parágrafo único, CPP);d)Expeçam-se os ofícios 

necessários de reforço policial de modo a garantir a segurança no dia do 

julgamento, cumprindo-se as exigências da CNGC.e)Intimem-se. 

Cumpra-se.f)Intimem-se os Acusados, seus Defensores e o Ministério 

Público. Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 04 de outubro de 2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17215 Nr: 643-81.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RIBEIRO LOPES - 

OAB:28877

 Vistos etc.

Considerando que o acusado mudou e não forneceu novo endereço, 

DECRETO a sua REVELIA nos termos do art.367 do CPP.

 Tendo em vista a necessidade de nomeação de Advogado Dativo para o 

ato, NOMEIO o Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins para tanto, ARBITRO 

em 0,5 URH os honorários advocatícios em favor daquele pelos serviços 

prestados, cujo valor deverá ser executado em face do Estado de Mato 

Grosso.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55048 Nr: 334-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 334-16.2018.811.0036

Código: 55048

Inventário

 Decisão.

Vistos etc.

1) NOMEIO o requerente, LUIZ ANTÔNIO VILELA, como inventariante, com 

base no art. 616, inc. VI do CPC que, INTIMADO da nomeação, PRESTARÁ, 

dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, do CPC).

2) Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que prestar o compromisso, 

fará a inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC).

 3) Feitas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros, a Fazenda 

Pública e o Ministério Público caso haja interesse de menores, (art. 626 do 

CPC).

4) Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Código de Processo 

Civil.

5) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58442 Nr: 1724-21.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Antonio Pereira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iracema Pereira de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1724-21.2018.811.0036 (58442)

Ação Inventário

 Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, 

uma vez que ele é hipossuficiente nos termos da Lei nº 1060/50.

2) NOMEIO o requerente, MARCUS ANTONIO PEREIRA MACÊDO, como 

inventariante, com base no art. 616, inc. VI do Novo CPC que, INTIMADO 

da nomeação, PRESTARÁ, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, 

Novo Código de Processo Civil – CPC).

3) Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que prestou o 
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compromisso, INTIME-SE o inventariante a apresentar as primeiras 

declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do 

Novo CPC).

 4) Feitas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros, a Fazenda 

Pública e o Ministério Público (por haver interesse de menor) para os 

termos do inventário (art. 626 do Novo CPC).

5) Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Novo Código de 

Processo Civil.

6) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 441458-/2018, ANEXO EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 441458-/2018, ANEXO EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-07.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ANTONIA DURANES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-13.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

CORACY REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-71.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

CREUSA GUIMARAES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-04.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LOREIRA CANDIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-41.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-38.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ELIEZER FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-08.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA OLMEDO ALVES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-53.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELEI MATOS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-53.2016.8.11.0036 REQUERENTE: ARCELEI MATOS DE 

MENDONCA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela. Alega a requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débito lançado pela reclamada. 

Afirma que não reconhece o referido débito. Requer ao final a 

condenação por danos morais. A empresa reclamada alega inexistência 

dos danos morais, devedor contumaz, bem como serem legítimas as 

cobranças. A negativação dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. O cerne da questão 

consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol 

dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova. Não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso em exame, verifico que 

as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de se realizar audiência de instrução e julgamento 

para firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide 

Analisando os autos verifico que a reclamada não acostou aos autos 

quaisquer provas que a parte reclamante tenha qualquer responsabilidade 

de saldar dívida, bem como não comprova a relação jurídica entre as 

partes, juntou apenas tele sistêmica que não comprova o alegado. Não 

existe nos autos nenhum documento ofertado pela instituição promovida 

capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Não há 

nenhum documento que comprove a relação jurídica entre as partes, bem 

como nada que comprove o débito, se valendo apenas de tela sistêmica 

que isoladamente não serve para comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Inexistente o débito que justifique a negativação do nome da 

reclamante, o ato praticado pela reclamada é ilícito e enseja sua 

responsabilização civil. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. CDC. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Aplicável, à espécie, as 

disposições do Código de defesa do consumidor, flagrante a relação de 

consumo estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS Em que pese sustente a regularidade 

das cobranças, em razão da efetiva contratação dos serviços, a 

requerida limitou-se a acostar aos autos "telas de computador" unilaterais 

e ininteligíveis, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe impunha o 

art. 373, II, do NCPC. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Conforme a exegese 

do art. 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de 

serviço é objetiva. Assim, restando comprovada a falha na prestação de 

serviço, consubstanciada pela negativação indevida do nome do 

demandante, configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa, o qual 

independe de comprovação. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70072238397, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2017) No entanto, 

quando aos danos morais, tenho que este merece ser indeferido. 

Conforme extrato anexado a inicial o reclamante possui outras 

negativação em seu nome. Neste sentido segue determinação do STJ, “in 

verbis”: “STJ, Súmula nº 385 : “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ". 

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais. Nesse 

sentido segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. Dano Moral. Inexistência. Havendo 

legítimas inscrições anteriores ao tempo da negativação que ora se 

contesta, descabe falar-se em indenização por dano moral. Essa é a 

interpretação dada por esta Câmara acerca da Súmula 385 do STJ. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70073634800, Primeira Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado 

em 30/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO 

CARACTERIZADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
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CRÉDITO PREEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. 

Não há falar em dano moral, uma vez que a situação de negativação não é 

fato novo na vida do consumidor, haja vista a existência de outras 

inscrições desabonadoras anteriores à questionada. 2. O STJ, por 

ocasião do julgamento do REsp. 1.429.279/MG, de relatoria da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que, nada obstante 

os precedentes que embasam a súmula 385 sejam oriundos de acórdãos 

em que a indenização era pretendida contra cadastros restritivos de 

crédito, o fundamento dos precedentes daquele verbete também pode ser 

aplicado às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram 

inscrições irregulares. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70073111841, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017) Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento do R$ 7.097,93 (sete mil e noventa e sete 

reais e noventa e três centavos), bem como a exclusão da negativação do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito 

discutido nestes autos em 48 horas a partir da intimação da sentença, sob 

pena de multa por descumprimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que 

não se trata de multa diária. Confirmo a liminar deferida no id. 6903532. 

Não há que se falar em condenação por danos morais em virtude da 

aplicação da súmula 385 STJ. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação 

do presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON JUÍZA LEIGA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-53.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELEI MATOS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-53.2016.8.11.0036 REQUERENTE: ARCELEI MATOS DE 

MENDONCA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela. Alega a requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débito lançado pela reclamada. 

Afirma que não reconhece o referido débito. Requer ao final a 

condenação por danos morais. A empresa reclamada alega inexistência 

dos danos morais, devedor contumaz, bem como serem legítimas as 

cobranças. A negativação dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos. O cerne da questão 

consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol 

dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova. Não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso em exame, verifico que 

as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de se realizar audiência de instrução e julgamento 

para firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide 

Analisando os autos verifico que a reclamada não acostou aos autos 

quaisquer provas que a parte reclamante tenha qualquer responsabilidade 

de saldar dívida, bem como não comprova a relação jurídica entre as 

partes, juntou apenas tele sistêmica que não comprova o alegado. Não 

existe nos autos nenhum documento ofertado pela instituição promovida 

capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Não há 

nenhum documento que comprove a relação jurídica entre as partes, bem 

como nada que comprove o débito, se valendo apenas de tela sistêmica 

que isoladamente não serve para comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Inexistente o débito que justifique a negativação do nome da 

reclamante, o ato praticado pela reclamada é ilícito e enseja sua 

responsabilização civil. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. CDC. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Aplicável, à espécie, as 

disposições do Código de defesa do consumidor, flagrante a relação de 

consumo estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS Em que pese sustente a regularidade 

das cobranças, em razão da efetiva contratação dos serviços, a 

requerida limitou-se a acostar aos autos "telas de computador" unilaterais 

e ininteligíveis, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe impunha o 

art. 373, II, do NCPC. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Conforme a exegese 

do art. 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de 

serviço é objetiva. Assim, restando comprovada a falha na prestação de 

serviço, consubstanciada pela negativação indevida do nome do 

demandante, configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa, o qual 

independe de comprovação. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70072238397, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2017) No entanto, 

quando aos danos morais, tenho que este merece ser indeferido. 

Conforme extrato anexado a inicial o reclamante possui outras 

negativação em seu nome. Neste sentido segue determinação do STJ, “in 

verbis”: “STJ, Súmula nº 385 : “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ". 

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais. Nesse 

sentido segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. Dano Moral. Inexistência. Havendo 

legítimas inscrições anteriores ao tempo da negativação que ora se 

contesta, descabe falar-se em indenização por dano moral. Essa é a 

interpretação dada por esta Câmara acerca da Súmula 385 do STJ. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70073634800, Primeira Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado 

em 30/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO 

CARACTERIZADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO PREEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. 

Não há falar em dano moral, uma vez que a situação de negativação não é 

fato novo na vida do consumidor, haja vista a existência de outras 

inscrições desabonadoras anteriores à questionada. 2. O STJ, por 

ocasião do julgamento do REsp. 1.429.279/MG, de relatoria da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que, nada obstante 

os precedentes que embasam a súmula 385 sejam oriundos de acórdãos 

em que a indenização era pretendida contra cadastros restritivos de 

crédito, o fundamento dos precedentes daquele verbete também pode ser 

aplicado às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram 

inscrições irregulares. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70073111841, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017) Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento do R$ 7.097,93 (sete mil e noventa e sete 

reais e noventa e três centavos), bem como a exclusão da negativação do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito 

discutido nestes autos em 48 horas a partir da intimação da sentença, sob 

pena de multa por descumprimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que 

não se trata de multa diária. Confirmo a liminar deferida no id. 6903532. 
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Não há que se falar em condenação por danos morais em virtude da 

aplicação da súmula 385 STJ. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação 

do presente projeto conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON JUÍZA LEIGA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-92.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000052-92.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ SANTOS VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a parte autora que teve 

seu nome negativado indevidamente por quatro débitos no valor de R$ 

84,92 (Oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Afirma que não 

reconhece os referidos débitos, pois nunca contratou com a empesa. 

Requer ao final a declaração de inexistência do débito bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A empresa requerida afirma 

que as cobranças são devidas pois os serviços foram contratados, 

requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se houve a falha na prestação dos serviços, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Analisando o 

conjunto probatório elencado nos autos bem como a alegações das 

partes, verifico que a parte reclamante não tem razão quanto à sua 

pretensão. Verifico que no presente caso cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade das cobranças, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação id. 11237234. A 

empresa junta aos autos os contratos devidamente assinados pela 

requerente, juntamente com seus documentos pessoais e as faturas 

comprovando a real utilização do plano. A requerente deixou de pagar 

seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu nome. Assim, a 

empresa requerida comprova que houve a contratação das linhas pelo 

autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos serviços. Não 

houve impugnação por parte da requerente. Dessa forma restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a cobrança 

devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo exposto, OPINO 

QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, nos termos da fundamentação supra, 

OPINO pela CONDENAÇÃO do reclamante por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, fixando, em seu desfavor, multa 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante art. 81, caput do 

CPC. Também CONDENO-O ao pagamento das custas processuais, 

conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Publicada e registrada 

diretamente no Processo Judicial Eletrônico. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

L u c é l i a  C r i s t i n a  O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-92.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000052-92.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ SANTOS VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a parte autora que teve 

seu nome negativado indevidamente por quatro débitos no valor de R$ 

84,92 (Oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Afirma que não 

reconhece os referidos débitos, pois nunca contratou com a empesa. 

Requer ao final a declaração de inexistência do débito bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A empresa requerida afirma 

que as cobranças são devidas pois os serviços foram contratados, 

requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste 

em verificar se houve a falha na prestação dos serviços, e principalmente, 

se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Analisando o 

conjunto probatório elencado nos autos bem como a alegações das 

partes, verifico que a parte reclamante não tem razão quanto à sua 

pretensão. Verifico que no presente caso cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade das cobranças, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação id. 11237234. A 

empresa junta aos autos os contratos devidamente assinados pela 

requerente, juntamente com seus documentos pessoais e as faturas 

comprovando a real utilização do plano. A requerente deixou de pagar 

seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu nome. Assim, a 

empresa requerida comprova que houve a contratação das linhas pelo 

autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos serviços. Não 

houve impugnação por parte da requerente. Dessa forma restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 

a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a cobrança 

devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo exposto, OPINO 

QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, nos termos da fundamentação supra, 

OPINO pela CONDENAÇÃO do reclamante por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, fixando, em seu desfavor, multa 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante art. 81, caput do 
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CPC. Também CONDENO-O ao pagamento das custas processuais, 

conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Publicada e registrada 

diretamente no Processo Judicial Eletrônico. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

L u c é l i a  C r i s t i n a  O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000046-85.2017.8.11.0036; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HIAGO DA COSTA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Alega a reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débitos no valor de R$ 129,34 

(cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). Afirma serem 

indevidas as negativações, que não possui relação jurídica com a 

reclamada. Requer assim, a declaração de inexistência do débito bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada 

afirma que os débitos são legítimos. Requer assim a improcedência dos 

pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. O cerne da questão consiste em verificar se as 

cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento 

ofertado pelas instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. A empresa reclamada nada apresentou para 

comprovar que o reclamante possui relação jurídica com a empresa e que 

a reclamante está em débito com a reclamada. Além disso a empresa 

reclamada se limita a apresentar tele sistêmica que não serve de provar, 

de forma isolada, a relação jurídica entre as partes. O apontamento dos 

dados da parte reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FURTO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DÉBITO 

DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. SENTENÇA REFORMADA. O autor 

nega ter mantido relação jurídica com a ré. Desconhece o débito que deu 

origem à negativação. Contratação que cabia à ré comprovar, bem 

demonstrar a origem do débito que motivou a inscrição. Nenhum 

documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos na inicial. Não há 

prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, ônus que tocava 

á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida configurada. Dano moral in 

re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, ante a ausência de inscrição 

legítima anterior. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005928106, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016). No entanto, quando aos danos morais, 

conforme extrato anexado a inicial a requerente possui negativação 

posterior em seu nome. Contudo, não obstante a existência deste outro 

registro em nome do reclamante, este data de momento posterior ao 

disputado nesta ação, sem força, portanto, para isentar o reclamado de 

responder pelos prejuízos morais causados à reclamante. Este é o 

posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in verbis: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. (grifou-se). Por consectário, somente será afastada a 

indenização em se tratando de devedor contumaz, ou seja, na hipótese de 

haver inscrições regulares em nome do postulante, cadastradas em 

momento anterior à que se discute em juízo. Igualmente, a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE 

FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO VERBAL QUE INCLUIA A 

REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA PELO PREPOSTO DA RÉ, DE 

MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA PELA GUARDA DO VEÍCULO. 

Não prospera a alegação da parte requerida no sentido de que o serviço 

contratado foi apenas para destombar o caminhão e providenciar a 

remoção até a frente do guincho. De acordo com o depoimento da 

testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta expressamente que "O 

serviço foi contratado para destombar o caminhão e remoção até a frente 

do guincho. O valor contratado verbalmente foi de R$ 2.000,00 e mais R$ 

500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo serviço contratado 

corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a sentença no ponto 

que considerou a responsabilidade da requerida até o término da 

prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 
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moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na petição inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistente de débito da parte autora com a parte ré, 

referente à dívida discutida nos autos, no valor total de R$ 129,34 (cento e 

vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), e ainda, a título de danos 

morais, OPINO POR CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a 

importância de R$ 2.000,00 (dois reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data (sumula 362, STJ), e juros de ora de 1% a.a., 

a partir da data da citação, e o faço com resolução do mérito. Oficie-se o 

órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome da parte autora no 

órgão que procedeu a inclusão referente à dívida em questão. Em 

havendo cumprimento voluntário da condenação transação remanescente 

e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(s), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO DA COSTA ROCHA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000046-85.2017.8.11.0036; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HIAGO DA COSTA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Alega a reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débitos no valor de R$ 129,34 

(cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). Afirma serem 

indevidas as negativações, que não possui relação jurídica com a 

reclamada. Requer assim, a declaração de inexistência do débito bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada 

afirma que os débitos são legítimos. Requer assim a improcedência dos 

pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. O cerne da questão consiste em verificar se as 

cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento 

ofertado pelas instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. A empresa reclamada nada apresentou para 

comprovar que o reclamante possui relação jurídica com a empresa e que 

a reclamante está em débito com a reclamada. Além disso a empresa 

reclamada se limita a apresentar tele sistêmica que não serve de provar, 

de forma isolada, a relação jurídica entre as partes. O apontamento dos 

dados da parte reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FURTO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DÉBITO 

DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. SENTENÇA REFORMADA. O autor 

nega ter mantido relação jurídica com a ré. Desconhece o débito que deu 

origem à negativação. Contratação que cabia à ré comprovar, bem 

demonstrar a origem do débito que motivou a inscrição. Nenhum 

documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos na inicial. Não há 

prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, ônus que tocava 

á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida configurada. Dano moral in 

re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, ante a ausência de inscrição 

legítima anterior. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005928106, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016). No entanto, quando aos danos morais, 

conforme extrato anexado a inicial a requerente possui negativação 

posterior em seu nome. Contudo, não obstante a existência deste outro 

registro em nome do reclamante, este data de momento posterior ao 

disputado nesta ação, sem força, portanto, para isentar o reclamado de 

responder pelos prejuízos morais causados à reclamante. Este é o 

posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in verbis: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. (grifou-se). Por consectário, somente será afastada a 

indenização em se tratando de devedor contumaz, ou seja, na hipótese de 

haver inscrições regulares em nome do postulante, cadastradas em 

momento anterior à que se discute em juízo. Igualmente, a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE 

FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO VERBAL QUE INCLUIA A 

REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA PELO PREPOSTO DA RÉ, DE 

MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA PELA GUARDA DO VEÍCULO. 

Não prospera a alegação da parte requerida no sentido de que o serviço 

contratado foi apenas para destombar o caminhão e providenciar a 

remoção até a frente do guincho. De acordo com o depoimento da 

testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta expressamente que "O 

serviço foi contratado para destombar o caminhão e remoção até a frente 

do guincho. O valor contratado verbalmente foi de R$ 2.000,00 e mais R$ 

500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo serviço contratado 

corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a sentença no ponto 

que considerou a responsabilidade da requerida até o término da 

prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 
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ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na petição inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistente de débito da parte autora com a parte ré, 

referente à dívida discutida nos autos, no valor total de R$ 129,34 (cento e 

vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), e ainda, a título de danos 

morais, OPINO POR CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a 

importância de R$ 2.000,00 (dois reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data (sumula 362, STJ), e juros de ora de 1% a.a., 

a partir da data da citação, e o faço com resolução do mérito. Oficie-se o 

órgão de proteção ao crédito a fim de retirar o nome da parte autora no 

órgão que procedeu a inclusão referente à dívida em questão. Em 

havendo cumprimento voluntário da condenação transação remanescente 

e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(s), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELEN CASSIA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000031-19.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELEN CASSIA DE SOUZA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. Alega 

a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente por quatro 

débitos no valor de R$ 105,93 (cento e cinco reais e noventa e três 

centavos). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois nunca 

contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de inexistência do 

débito bem como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa 

requerida afirma que as cobranças são devidas pois os serviços foram 

contratados, requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na prestação dos 

serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado nos autos bem 

como a alegações das partes, verifico que a parte reclamante não tem 

razão quanto à sua pretensão. Verifico que no presente caso cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade das cobranças, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação 

junto id. 10572504. A empresa junta aos autos os contratos devidamente 

assinados pelo requerente, juntamente com seus documentos pessoais e 

as faturas comprovando a real utilização do plano, que não foram sequer 

impugnados pelo reclamante. O requerente deixou de adimplir com as 

faturas, ocasionando assim a negativação de seu nome. Assim, a 

empresa requerida comprova que houve a contratação das linhas pelo 

autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos serviços. 

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, 

sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado do Juizado Especial 

de Rio Branco/MT para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELEN CASSIA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000031-19.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELEN CASSIA DE SOUZA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. Alega 

a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente por quatro 

débitos no valor de R$ 105,93 (cento e cinco reais e noventa e três 

centavos). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois nunca 

contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de inexistência do 

débito bem como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa 

requerida afirma que as cobranças são devidas pois os serviços foram 

contratados, requer a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 
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Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na prestação dos 

serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado nos autos bem 

como a alegações das partes, verifico que a parte reclamante não tem 

razão quanto à sua pretensão. Verifico que no presente caso cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade das cobranças, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação 

junto id. 10572504. A empresa junta aos autos os contratos devidamente 

assinados pelo requerente, juntamente com seus documentos pessoais e 

as faturas comprovando a real utilização do plano, que não foram sequer 

impugnados pelo reclamante. O requerente deixou de adimplir com as 

faturas, ocasionando assim a negativação de seu nome. Assim, a 

empresa requerida comprova que houve a contratação das linhas pelo 

autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos serviços. 

Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, 

sendo a cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado do Juizado Especial 

de Rio Branco/MT para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-72.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUZEBIO DE FARIAS (REQUERENTE)

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON NARCISO DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000021-72.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[POSSE]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE EUZEBIO DE 

FARIAS Parte Ré: REQUERIDO: EDMILSON NARCISO DIAS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de desistência da ação 

por parte do reclamante na audiência de conciliação id. 10167606. O 

enunciado 90 do FONAJE indica que: “A desistência da ação, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária” Assim, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA EXTINÇÃO do feito, sem julgamento de mérito, ante a 

desistência da ação constante nos autos. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado do Juizado Especial para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CELIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000040-78.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 16.406,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDNA CELIA 

FRANCISCA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação na qual 

objetiva a parte autora declaração de inexistência de débito da fatura 

referente à unidade consumidora 6/114766-9, do mês de maio/2017 e com 

vencimento no dia 30/07/2017, no valor de R$ 1.406,75 (mil quatrocentos e 

seis reais e setenta e cinco centavos). A reclamante diz no dia 20/09/2017 

foi realizado corte de energia na sua unidade consumidora referente à 

fatura de consumo de energia elétrica com valores excessivos, visto que 

não corresponde ao seu consumo real, razão pela qual requer a 

declaração de inexistência do débito. Em contestação, a Reclamada 

argumentou a necessidade de extinção do processo, ante a necessidade 

de realização de perícia e no mérito aduziu a inexistência de nenhuma 

irregularidade, motivo pelo qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação. Relatado, decido. PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO - PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada. ULTRAPASSADA a 

fase de preliminar, passo a análise do MÉRITO. Pois bem, o fornecimento 

de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as 

relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que 

determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, 

em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de 

relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que o consumo 

médio de uma residência com 04 membros é de 539,7 kW[1], desse modo 

analisando o histórico de consumo do reclamante, concluo que é 

incompatível com a realidade da residência da demandante um consumo 

tão acima da média. Verifico a empresa reclamada alega que foi realizada 

vistoria no imóvel da requerente, cuja conclusão foi que houve 

irregularidade no medidor, afirmando que a requerente foi notificada do 

termo de inspeção, contudo tal vistoria não foi juntada aos autos, sendo 

juntada a contestação apenas tela sistêmica (id. 10684914) e Histórico de 

Consumo do Cliente id. 10684928, que comprova que o consumo médio de 

energia da autora é bem abaixo do que o valor cobrado na fatura 

questionada, situação também dissonante à realidade. Assim, constata-se 

a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se 

desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Assim, necessária à 

revisão do débito, para se declarar sua inexistência, já que não 

comprovado o consumo efetivo da quantidade de 1.869 Kw indicada nas 

mencionadas faturas, que deverão ser revistas e calculadas de acordo 

com o REAL CONSUMO da autora, sendo que a leitura deverá ser feita no 

medidor mensalmente. Assim, por corolário lógico, deverá a Reclamada 

rever as fatura do mês de maio/2017, calculando de acordo com real 

consumo apurado pela medição pessoal no padrão da reclamante, 

excluindo a cobrança por média estimada no patamar de 1.869 KW. Do 

dano moral Pelo contexto probatório coligido, em especial, as declarações 

do reclamante e demais documentos trazidos em juízo, houve, de fato, a 
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suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, que foi reparada 

após deferimento de liminar nos presente autos id.10040336. A propósito, 

o reclamado deixou de dar continuidade à prestação do serviço público, 

entretanto, o fez de forma unilateral e sem qualquer comunicação prévia. 

A rigor, não houve comunicação prévia de corte ou suspensão como 

determina o artigo 6º, §3º, inciso II, da lei nº 8987/95. Analisando-se 

detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades que o abalo 

(dano) que o reclamante sofreu decorreu diretamente da indevida 

interrupção do fornecimento de energia elétrica, especialmente, pois ficou 

sem energia, sem que razão assistisse tal suspensão do serviço, 

verifica-se que o consumidor tentou resolver o problema na esfera 

administrativa, conforme protocolos. Acaso ocorresse a regularização do 

serviço, como acertado entre as partes, o reclamante não teria saído da 

normalidade do seu estado anímico, restando abalada as suas emoções. 

Desta maneira, estando presentes os três elementos da responsabilidade 

civil, existe para a reclamada o dever de indenizar o reclamante, conforme 

se apurou. Ainda, a jurisprudência já pacificou esta situação: 

0007299-15.2007.8.19.0087 (2009.001.58648) – APELAÇÃO CÍVEL DES. 

MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 28/04/2010 - VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Suspensão 

do fornecimento de energia elétrica. Ausência de prévio aviso de corte. 

Aplicação do artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei 8987/95. Falha na prestação 

do serviço, a teor do que prevê o artigo 14, "caput" do Código de Defesa 

do Consumidor. Dano Moral "in re ipsa". O "quantum" fixado pela Douta 

Juíza no valor de R$ 2.000,00 atendeu bem aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico do 

instituto. Precedentes. Súmula nº 83 do TJRJ. Decisão mantida. Recurso 

desprovido. Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 28/04/2010. No 

tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Neste 

diapasão, o reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo 

suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. 

Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

da reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e 

as condições financeiras do reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante o exposto, OPINO pela rejeição da preliminar e no 

mérito OPINO que seja confirmada a liminar do ID.10040336 e pelo 

julgamento parcialmente procedente do pedido para determinar a REVISÃO 

DAS FATURAS maio/2017, no consumo real apurado com medição na 

unidade consumidora 6/895317-6, e condenar a reclamada a pagar a 

quantia a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescida de juros moratórios de 1%, ao mês, a partir da citação, 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. Deixo de 

condenar a reclamada ao pagamento das custas processual e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Guiratinga, 23 de abril de 2018. AROLDO JOSÉ 

Z O N T A  B U R G A R E L L I  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

http://www.sitengenharia.com.br/tabelaenergia.htm
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Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

IRANILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010188-29.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRANILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IRANILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 
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fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010188-29.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRANILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IRANILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 
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exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-84.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA SILVA BORGES (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

FREITAS E PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000005-84.2018.8.11.0036; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVANGELINA SILVA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: FREITAS E PEREIRA 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais. Alega a parte autora que teve seu nome 

negativado indevidamente por quatro débitos no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois 

nunca contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são devidas pois 

os serviços foram contratados, requer a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na 

prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade 

das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação id. 12265639. A empresa junta aos autos os 

ficha cadastral (id. 1265658) devidamente assinados pela requerente, 

juntamente com relatório de compras, comprovando que a requerente 

comprou na empresa requerida utilizando crediário pessoal. A requerente 

deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu 

nome. Assim, a empresa requerida comprova que houve a contratação de 

crediário pelo autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos 

serviços. Não houve impugnação por parte da requerente. Dessa forma 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que 

de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a 

cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de condenação em litigância de 

má-fé posto que não esta configurado nenhum dos requisitos do art. 80 do 

NCPC. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togado, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-84.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA SILVA BORGES (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

FREITAS E PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000005-84.2018.8.11.0036; Valor causa: R$ 23.425,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVANGELINA SILVA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: FREITAS E PEREIRA 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais. Alega a parte autora que teve seu nome 

negativado indevidamente por quatro débitos no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais). Afirma que não reconhece os referidos débitos, pois 

nunca contratou com a empesa. Requer ao final a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são devidas pois 

os serviços foram contratados, requer a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na 

prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade 

das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação id. 12265639. A empresa junta aos autos os 

ficha cadastral (id. 1265658) devidamente assinados pela requerente, 

juntamente com relatório de compras, comprovando que a requerente 

comprou na empresa requerida utilizando crediário pessoal. A requerente 

deixou de pagar seus débitos, ocasionando assim a negativação de seu 

nome. Assim, a empresa requerida comprova que houve a contratação de 

crediário pelo autor, não existindo assim qualquer falha na prestação dos 

serviços. Não houve impugnação por parte da requerente. Dessa forma 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que 

de fato, a parte autora contratou os serviços da reclamada, sendo a 

cobrança devida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de condenação em litigância de 

má-fé posto que não esta configurado nenhum dos requisitos do art. 80 do 

NCPC. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz Togado, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-17.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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HELENA SENNA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000003-17.2018.8.11.0036; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ATOS 

UNILATERAIS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HELENA 

SENNA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S/A Relatório 

dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Conforme 

petição juntada no ID. 12860313, a autora requereu a desistência da ação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 24 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-59.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAÍAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

GLENIA DOS SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010046-59.2016.8.11.0036; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VANDERLEI DA SILVA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

ISAÍAS DOS SANTOS Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Conforme termo de audiência ID. 6905259, a parte autora 

requereu a desistência da ação. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 24 de abril de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 08/10/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53110 Nr: 3255-79.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alderson Luiz Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida através de seu advogado 

dativo, a fim de que, apresente memoriais finais no prazo legal.

Guiratinga - MT, 10 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54529 Nr: 130-69.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Moreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida através de seu Advogado 

Dativo, a fim de que, apresente memoriais finais no prazo legal.

Guiratinga - MT, 10 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74370 Nr: 85-84.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA BRITO, Filiação: Mariano 

Pereira Brito e Maria do Socorro Lima Brito, data de nascimento: 

02/05/1968, brasileiro(a), natural de Centenário do Sul-PR, administrador 

de fazenda. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Considerando o teor da certidão de ref. 55 e o pugnado 

pelo parquet à ref. 50, CITE-SE o acusado por edital, na forma do artigo 

361 do CPP.Transcorrido o prazo para resposta, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vistas dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

d e l i b e r a ç õ e s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Itaúba, 26 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 710 de 824



lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mateus Caureo, digitei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial em epígrafe, que no 

dia 12 (doze) de janeiro de 2015, por volta das 23h50min, na BR 463, Km 

946 (em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal), no município de 

Nova Santa Helena/MT, JOÃO BATISTA DE BRITO foi flagrado conduzindo 

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 

dependência. Segundo apurado, JOÃO conduzia o veículo GM/S10 

Tornado D, placa JZZ 7949/MT, pela rodovia BR 163, quando foi abordado 

por Policiais Rodoviários Federais e submetido ao Teste de Etilômetro nº 

02281, verificando-se o valor de 0,56 mg/l por ar expelido (conforme teste 

de fl. 04), portanto, quantidade acima do permitido, configurando o crime 

de trânsito. Outrossim, o denunciado em seu interrogatório (fls. 09/10), 

confessou que ingeriu bebida alcoólica (três garrafas de cerveja) 

momentos antes de pegar a direção de seu veículo. Em face do Exposto, o 

Ministério Público denuncia JOÃO BATISTA DE BRITO como incurso no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, alterado pela lei 12.760/2012, a 

fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e 

condenado, nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de 

Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. Rol de 

testemunhas: 1 – P.R.F. Paulo V. de Oliveira Salles – fl. 07; 2 – P.R.F. Paulo 

Sérgio Pereira Duarte – fl. 06. Itaúba/MT, 30 de março de 2015. Itâmara 

Guimarães R. Pinheiro. Promotora de Justiça.

Itaúba, 09 de outubro de 2018

Rafael Augusto Ramires Nunes Ormond Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71044 Nr: 325-44.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SPIRONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15083, José Roberto Goes - OAB:20980-OAB/MT

 “Vistos.

As partes foram devidamente intimadas através de seus advogados 

constituídos para apresentarem rol de testemunhas, contudo deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem qualquer manifestação, conforme se 

observa da certidão de fls. 99.

Assim, com fundamento no artigo 362, §2º, do Código de Processo Civil, 

dispenso a produção de prova requerida pela parte autora, haja vista que 

esta injustificadamente não compareceu a presente solenidade.

Já no que tange ao requerido, embora este se faça presente na audiência, 

o mesmo deixou de trazer testemunhas, portanto, com fulcro no artigo 

455, §1º e 3º do Código de Processo Civil, declaro preclusa a produção de 

prova testemunhal.

Declaro encerrada a instrução processual.

Dê-se vista dos autos às partes para apresentarem memoriais finais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, à iniciar pela parte autora.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71784 Nr: 1072-91.2013.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERIDA, através de seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerida junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º 

da CNGC/TJMT. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de 

Itaúba-MT.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4190 Nr: 721-49.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Conceição Alves Figueiredo, Santina 

Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Alves Lira, Jocília Maria de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 A advogada Ignez Maria Mendes Linhares - OAB:4979/MT, no prazo de 

03 dias, proceda com a restituição dos autos em Juízo, nos termos do 

artigo 234, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56169 Nr: 724-13.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o 

fim de CONDENAR o denunciado LUCAS VICENTE DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 

157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal e 244-B do ECA, na forma do 

artigo 69 do Código Penal.Diante do reconhecimento da figura do concurso 

material, disposta no artigo 69 do Código Penal, as penas estabelecidas 

pelo cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menor devem ser 

somadas, perfazendo-se o total de 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES 

DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTAS, O QUE A TORNO 

DEFINITIVA.DA DETRAÇÃO PENAL.O Verifica-se que o réu foi preso em 

flagrante delito no dia 10 de março de 2018, cumprindo desta forma, até 

esta data, mais de 06 (seis) meses de sua pena, devendo este tempo de 

prisão ser computado na pena definitiva do réu, inclusive para o fim de 

fixação do regime inicial para cumprimento da pena.Desta feita, tendo em 

vista que a pena de reclusão definitiva é de 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) 

MESES DE RECLUSÃO, considerando o tempo cumprido de prisão 

preventiva e o réu ser primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea 

“b”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não jus à substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão 

condicional da pena, eis que não preenche os requisitos do artigo 44 e 77, 

ambos do Código Penal, pois a pena do acusado é superior a 04 (quatro) 

anos e exercida com violência e grave ameaça, consoante acima 

exposto.DO APELO EM LIBERDADE.Considerando o “quantum” da pena e o 

regime semiaberto imposto ao réu, não podendo este permanecer no 

regime mais gravoso do que o fixado na sentença, CONCEDO-LHE O 

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.EXPEÇA-SE 

O ALVARÁ DE SOLTURA DO RÉU
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58758 Nr: 1990-35.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PARREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

25/10/2018, às 13h30. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida, bem como para 

integral cumprimento do despacho judicial. A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que , diante do princípio do contraditório, 

DETERMINO que dê vista ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca da manifestação da Defesa Técnica de fls. 297, bem como se têm 

interesse em requerer qualquer diligência na fase do art. 402, do Código 

de Processo Penal.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 432-65.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Moreira dos Santos, Fernando Felix dos 

Santos, Magson Alves Figueira Sales, JHONATAN GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAINA CAMARGO JACUNDA - 

OAB:40962, Felipe de Castro Abreu Meireles Lima - OAB:OAB/GO 

n. 52410

 Diante do exposto, malgrado a cláusula rebus sic stantibus, e porque 

ausente alteração do quadro que levou à decretação da prisão, ausente 

fato novo, vislumbrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas 

da prisão, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pelo acusado MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES, mantendo-se 

integralmente as decisões até então proferidas, por seus próprios 

fundamentos.Tendo em vista a informação de que o acusado FERNANDO 

FÉLIX DOS SANTOS encontra-se segregado no Centro de 

Ressocialização de Várzea Grande/MT (fls. 470), DETERMINO a expedição 

de carta precatória de citação direcionada àquela Comarca, consignando 

as determinações da decisão de fls. 211/212.Por celeridade e economia 

processual, após a juntada do mandado de citação ao processo, o Sr. 

Gestor Judiciário deverá observar a certidão do Oficial de Justiça e, não 

tendo os acusados constituído Defensor ou decorrido o prazo para 

apresentação de defesa, desde já, nomeio o Dr. MARCO AURÉLIO 

FERNANDES RIBEIRO, inscrito na OAB/MT 21787, para tal mister.Caso 

necessário, INTIME-SE pessoalmente o defensor acima nomeado, para 

manifestar-se acerca da nomeação, sendo que, em caso de aceitação, 

deverá apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal, bem como 

acompanhar o processo até o deslinde final, quando lhe será arbitrado 

honorários advocatícios, nos termos da Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48134 Nr: 935-86.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Campese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Furtado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA pendente de cumprimento, razão pela qual 

e considerando o disposto no art. 393 da CNGCJ/TJMT, DETERMINO que 

expeça oficio direcionado ao Juízo deprecante para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, tome as providências pertinentes no sentido de intimação a 

parte autora para efetivar o pagamento das diligências do(a) OJA, 

devendo a secretaria informar os dados necessários para o recolhimento.

Efetivado o recolhimento, determino o efetivo cumprimento da missiva, 

devendo ser observadas as determinações constantes no despacho de 

fls. 13 dos autos.

Decorrido o prazo sem o recolhimento, que deverá ser contado nos 

termos do § 2°, do art. 393 da CNGCJ/TJMT, determino a imediata 

devolução da missiva, conforme dispõe o § 1°, do art. 393 da 

CNGCJ/TJMT.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48277 Nr: 1008-58.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:OAB/MT 6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA em que há pedido para redesignação de 

audiência em que a parte não compareceu com seu advogado, apesar de 

regularmente intimados, o qual indefiro.

Conforme se verifica nos autos, o pedido foi elaborado de forma 

extemporânea já que a audiência foi designada para o dia 26/6/2018 e o 

requerimento de designação foi protocolado no dia 28/6/2018, apesar do 

causídico ter sido efetivamente intimado da audiência no dia 9/5/2018, DJE 

n.º 10252 (fls. 38).

Ademais, conforme consta na declaração apresentada pelo advogado o 

referido causídico ministra aulas na UNEMAT todas as segundas e 

terças-feiras colidindo assim, os referidos dias da semana com a pauta de 

audiências dessa comarca que são designadas exatamente para esses 

dias, pois a magistrada titular cumula a 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT, havendo assim a necessidade de conciliar as duas 

pautas.

No mais, considerando que houve o efetivo cumprimento da finalidade 

deprecada determino a devolução da missiva com as homenagens de 

estilo.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47384 Nr: 509-74.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Rocha, CARLOS DA SILVA 

ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR a parte autora, através de seu advogado, via DJE, para que se 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça retro .

Jauru, 10 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-73.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

R.P. BOTARO - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre Causídico para comparecer à Audiência 

de conciliação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 15:30

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 1993-92.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEISA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos aos Requeridos, nos termos 

do artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, para em querendo apresentarem as 

contrarrazões em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30097 Nr: 407-20.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA LINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. Antes de analisar a cota ministerial de Ref: 26, certifique-se a Sra. 

Gestora se a reeducanda ainda encontra-se segregada na Comarca de 

Rondonópolis-MT.

2. Caso negativo, dê-se vista dos autos ao membro do Ministério Público 

para manifestar-se quanto ao pleito contido no petitório de Ref: 22.

3. Caso positivo, remetam-se os autos a Comarca de Rondonópolis-MT, 

conforme determinado em Ref: 15.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória. 

Cumpra-se.

Juscimeira/MT, 09 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36614 Nr: 1438-41.2017.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 Vistos.

1. Considerando que TRE/MT, designou este Magistrado para auxiliar o 

Juiz Eleitoral da Comarca de Vila Rica – MT nas Eleições federais de 2018, 

junto ao município de Santa Cruz do Xingu no período compreendido entre 

os dias 04/10 a 08/10/2016, tenho por bem redesignar a audiência para o 

dia 18/03/2019, às 16h45min (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se as testemunha arroladas pela Defensoria Pública desta 

Comarca, com fulcro no artigo 455, § 4º, inciso IV, do novo Código de 

Processo Civil.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38473 Nr: 2339-09.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, CPC).

2. Nos termos do artigo 24, § 1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho.

3. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência legal.

4. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), além da incidência de honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento), bem como penhora de tantos bens quantos bastem para 

a satisfação do débito (art. 523, CPC).

 5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, CPC.

6. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

e os honorários advocatícios, no mesmo patamar, incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, CPC).

 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39116 Nr: 2617-10.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 37, motivo pelo qual, proceda 

o desarquivamento dos autos.

2. Ademais, intime-se a parte exequente através de seu patrono para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47345 Nr: 2685-23.2018.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMOA, RSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA, KMA, VPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA. - OAB:14.962-MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. 1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. Processe-se 

em segredo de Justiça a (art. 189, II, NCPC).3. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.4. Comprovada a paternidade, conforme 

certidão de nascimento juntada, arbitro alimentos provisórios na 

importância de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) devidos a partir da data da citação, valor este a ser depositado 

na conta (...)Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.7. Cite-se o requerido e intime-se 

ele e a parte autora a fim de comparecerem à audiência, acompanhados 

de seus(uas) advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para 

contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência 

de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 8. 

Ciência ao Ministério Público.9. Intimem-se. Expeça-se o necessário, 

inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se. 

Juscimeira - MT, 05 de outubro de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8132 Nr: 431-29.2008.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO CARVALHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada de fls. 175.3.2. 

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46626 Nr: 2414-14.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo de 5(cinco) 

dias, providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, endereço 

na zona rural(distrito), através de emissão de guias no site deste tribunal, 

para efetivo cumprimento do mandado de citação/busca e apreensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41832 Nr: 354-68.2018.811.0048

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Dê-se vista dos autos ao(à) membro do Ministério Público para 

manifestação quanto ao pleito contido no petitório de Ref: 49, no prazo de 

10 (dez) dias.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76651 Nr: 1313-50.2018.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que, as guias de fls. 25 e 26 se referem a diligência e 

não custas processuais, as quais não foram pagas. Nestes termos INTIMO 

a parte autora a proceder o pagamento das custas processuais, para que 

seja dado cabal cumprimento aos atos processuais.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71739 Nr: 3517-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON RODRIGUES KANOFRE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 3517-95.2017.811.0111.Código Apolo nº 71739.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 32, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

JAKSON RODRIGUES KANOFRE o advogado Igor Neves de Carvalho 

devendo apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59493 Nr: 4-56.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Nascimento Romualdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para providenciar o pagamento 

da diligência complementar, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, de acordo com os 

valores certificados pelo Oficial de Justiça, devendo juntar aos autos a 

guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 558-59.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Lurdes Mendes da Rosa Curti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA 

DAS GRAÇAS DE SOUZA na Ação para obtenção de benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural proposta em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas e honorários em virtude da 

gratuidade da justiça concedida nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 05 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51798 Nr: 1695-47.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51798.

Processo nº 1695-47.2012.811.0111.

Requerente: José dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos em correição.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54718 Nr: 1499-55.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSSEMIR PAIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº: 1499-55.2009.811.0111.

Código Apolo nº: 54718.

Vistos.

 Cuida-se de executivo de pena de JOSSEMIR PAIANO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos.

 Entre um ato e outro, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena do 

executado, ante o seu cumprimento integral.

É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Analisando a guia de execução penal, bem como toda a 

documentação encartada aos autos, constato que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena imposta.

 Pelo exposto, em consonância com o requerimento do Ministério Público, 

DECLARO EXTINTA A PENA do reeducando JOSSEMIR PAIANO DA SILVA, 

em relação à condenação em epígrafe.

 COMUNIQUE-SE acerca da presente decisão ao Cartório Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, ao INFOSEG - banco de dados 

de antecedentes criminais, bem como ao correspondente no âmbito 

federal e ao Juízo de origem, na forma da CNGC.

 Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, PROCEDA-SE às 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo necessário.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Matupá/MT, 09 de novembro de 2017.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52914 Nr: 1045-63.2013.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO & VIEIRA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SYLVESTRE MERCALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1045-63.2013.811.0111 (Código 52914)

Impetrante: Araújo & Vieira ME

Impetrado: Rafael Sylvestre Mercaldi

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Em seguida, arquivem os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 1755-44.2017.811.0111
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Furlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 1755-44.2017.811.0111.

Código nº 68236.

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpram-se as determinações da sentença de ref. 33, após, inexistindo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixa e anotações 

necessárias.

Matupá/MT, 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62283 Nr: 1156-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Martins Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a parte autora, para manifestar, no 

prazo de 5 dias, sobre a certidão do oficial de justiça juntada aos autos 

(ref. 22).

Regina Matos Davi

Gestora Adminitrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30659 Nr: 1116-41.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Elizabeth Malinowski, Roni Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANY GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:OAB-MG 30.325, JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - 

OAB:3575, LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - OAB:84983/MG, 

MARCOS GONÇALVES SILVA DE URU - OAB:OAB-MG 79.064, MAURO 

RUBENS FRANCO TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

das respectivas custas processuais referentes a distribuição das cartas 

precatórias para Sinop e Nova Mutum/MT, através de guias a serem 

emitidas pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, 

para avaliação do bem penhorado e intimação dos executados acerca da 

penhora realizada nestes autos, devendo juntar aos autos as guias 

recolhidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74320 Nr: 1172-25.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Waldameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico que a contestação juntada aos autos, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71187 Nr: 3238-12.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERINA DOS SANTOS VIEIRA GRUDKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO NANTES ABUCHAIM - 

OAB:18181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50967 Nr: 857-07.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS VIEIRA SILVA, MARCELO LUCIAN 

DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:90 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):ADONIAS VIEIRA SILVA (Réu(s)), Cpf: 

05150646377, Rg: 2919543-8, Filiação: Antonia Vieira e Luiz da

Conceição Silva, data de nascimento: 28/12/1990, brasileiro(a), 

convivente, auxiliar de entrega, Telefone 66

9927-2659, Endereço: Rua 20, 101., Bairro: Jardim das Flores, Cidade: 

Matupá-MT, CEP: 78525000,

Complemento: EXISTEM OUTROS ENDEREÇOS e MARCELO LUCIAN DE 

OLIVEIRA E OLIVEIRA

ROCHA (Réu(s)), Cpf: 01296232298, Rg: 1159806, Filiação: Maria Rosa de 

Oliveira e Orlando Oliveira

Rocha, data de nascimento: 12/05/1989, brasileiro(a), natural de São 

Miguel do Araguaia-GO, solteiro(a),

açougueiro, Telefone 66 9607 5292, Endereço: Trav Navegantes 22 Bx22, 

Bairro: Centro, Cidade: Guajará

Mirin-RO, CEP: 78850000.

Sentença:FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não

sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no

artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo 

EXTINTA A

PUNIBILIDADE de MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLVIERA ROCHA e 

ADONIAS VIEIRA

SILVA, já qualificados nos autos, ante a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva,

com relação ao crime que lhes é imputado neste processo (CP, art. 

180).No mais, tendo em vista

que a sentença nos autos extinguiu a punibilidade dos acusados em razão 

do reconhecimento da

prescrição, DETERMINO a devolução, ao réu Adonias Vieira Silva, do valor 

pago a título de fiança,

nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal.Transitando em 

julgado esta sentença,

proceda-se às baixas, comunicações e anotações necessárias, 

arquivando-se os autos. Publique-se.

Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 29 de agosto de 

2017.Suelen BarizonJuíza de

Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância,
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expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,

MARCIA MARÇAL DE MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 31 de julho de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54387 Nr: 637-38.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVETÃO PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - ME, 

DIEGO VILELA MACEDO, ALAN CLEYTON VILELA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 637-38.2014.811.0111 (Código 54387)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

Executado: Sorvetão Pizzaria e Chopperia Ltda ME

Vistos.

Não obstante tenham resultado negativas todas as tentativas de 

localização de bens efetivadas desde 2015, DEFIRO, em caráter 

derradeiro, o bloqueio de valores via BACENJUD; a restrição nos veículos 

via RENAJUD; e a consulta de patrimônio via INFOJUD.

 Com o resultado, se positivo, intime-se a parte executada.

Se negativo, desde já SUSPENDO A EXECUÇÃO pelo prazo de 1 (um) ano, 

período no qual se suspenderá a prescrição (CPC, art. 921, III, § 1º).

Findo o prazo estabelecido sem indicação de bens penhoráveis começará 

a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, podendo os 

autos permanecerem em arquivo provisório durante o período respectivo.

Matupá (MT), 10 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33308 Nr: 618-71.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON RODRIGUES DOS SANTOS, Rg: 

0662360-3, Filiação: Aristéia Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 

25/11/1957, brasileiro(a), natural de Cristalandia-TO. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do reeducando 

MILTON RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com relação ao 

delito a ele imputado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, 

V, c/c o artigo 110, §1°, art. 112, inciso I, e art. 114, inciso II, todos do 

Código Penal.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.Proceda-se o 

recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do 

reeducando.Ciência ao Ministério Público.Matupá/MT, 30 de julho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 07 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 1608-96.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos César Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS CÉSAR OLIVEIRA, Cpf: 

53170750178, Rg: 798044, Filiação: Maria das Graças Oliveira, data de 

nascimento: 21/04/1970, brasileiro(a), natural de Santa Inês-MA, 

convivente, motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do reeducando 

CARLOS CESAR OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão executória, com relação ao delito a 

ele imputado, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, IV, c/c 

o artigo 110, §1°, art. 112, inciso I, todos do Código Penal.Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.Proceda-se o recolhimento do mandado de prisão 

expedido em desfavor do reeducando.Ciência ao Ministério 

Público.Matupá/MT, 30 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 07 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53775 Nr: 134-17.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELADIO RAFAEL CARVALHO DO 

NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELADIO RAFAEL CARVALHO DO 

NASCIMENTO SILVA, Rg: 2588314-3, Filiação: Eudilene Carvalho do 

Nascimento e Antonio Carlos Silva, data de nascimento: 20/09/1995, 

brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 66 9671-4500. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELÁDIO 

RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO SILVA, já qualificado nos autos, 

ante a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, com 

relação aos crimes que lhe são imputados neste processo (art. 306, c/c 

art. 309, ambos do Código Trânsito Brasileiro).Transitando em julgado esta 

sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 07 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 02 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010035-33.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN TATIANE PATELLINI (EXEQUENTE)

IGOR NEVES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que apresente novo 

endereço dos réus, tendo em vista a devolução de correspondência (IDs 

13913573 e 13913652), no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54602 Nr: 825-31.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVA APARECIDA DOS SANTOS 

BECKER, Cpf: 72931035149, Rg: 1513304-4, Filiação: Francisco Machado 

dos Santos e Maria de Lourdes Machado, data de nascimento: 04/01/1974, 

brasileiro(a), natural de Dois Vizinhos-PR, casado(a), do lar, Telefone 

6696487811. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVA 

APARECIDA DOS SANTOS BECKER, já qualificada nos autos, ante a 

prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, com relação ao 

crime que lhe é imputada neste processo (CTB, art. 310).Transitando em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 06 de novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 21 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51296 Nr: 1191-41.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL EDILSON DIAS DE SOUZA, Rg: 

2268744-0, Filiação: Leodilce Dias de Souza, data de nascimento: 

26/08/1992, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, solteiro(a), auxiliar de 

produção, Telefone (66) 9967-6156. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Com as considerações e argumentos acima expostos, tenho 

por bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada pela denúncia de f. 07-09 para CONDENAR o acusado 

Manoel Edilson Dias de Souza, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 330 do Código Penal.Considerando o princípio constitucional 

da individualização da pena, passo a dosimetria da pena dos 

condenados.A pena prevista para crime de desobediência é de 15 

(quinze) dias a 06 (seis) meses de detenção e multa.1ª Fase – 

Pena-BaseImpõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do 

Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – normal do tipo; b) 

antecedentes – conforme se observa da certidão de f. 73, o réu responde 

por outros delitos nesta comarca, no entanto, tal situação, segundo 

entendimento dos Tribunais Superiores, não configura maus 

antecedentes; c) conduta social e personalidade do agente não podem ser 

consideradas, uma vez que não foram colhidas informações neste 

sentido;d)motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são 

os comuns à espécie delitiva; e) circunstâncias do crime – desfavoráveis, 

uma vez que ocorreu em um bar, em horário noturno, com diversas 

pessoas no estabelecimento, inclusive familiares do réu. Demonstra que 

em local que era para ser de distração, foi tomado por uma briga. O ânimo 

exaltado pela ingestão de bebida alcóolica é suficiente para demonstrar a 

circunstâncias desfavorável; f) consequências do crime – também são as 

normais do tipo, e; g) comportamento da vítima – não incentivou nem 

facilitou a prática delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente 

circunstância. Por estas razões, levando-se em consideração a 

circunstância do crime desfavorável, fixo a pena-base privativa de 

liberdade em 02 (dois) mês de detenção.2ª Fase – Atenuantes e 

AgravantesAtenta aos autos, observo a existência de duas atenuante, 

quais sejam: menoridade e confissão (art. art. 65, I e III, ‘d’ do CP).Com 

efeito, atenuo a pena em 01 (um) mês, tornando-a, na fase intermediária, 

em 01 (um) mês de detenção.Inexistindo outras circunstâncias atenuantes 

e agravantes a serem consideradas, passo a 3ª fase da aplicação da 

pena.3ª Fase – Causa de Aumento e DiminuiçãoInexistem causas de 

aumento ou diminuição a serem consideradas, fixo em definitivo a pena de 

01 (um) mês de detenção.DA PENA DE MULTAQuanto a pena cumulativa 

de multa, prevista no preceito secundário do art. 330 do CP, considero que 

esta pena segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 

10 (dez) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de 

acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de 

dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com 

os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DE PENANos termos do art. 33, § 2°, ‘c’ do CP, fixo como 

regime inicial de cumprimento da pena o regime aberto.DA SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA Tendo em vista que a ré preenche as condições objetivas e 

subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a 

substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de 

direitos (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), consistente em pena pecuniária, por 

entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos, a 

ser estabelecida pelo juiz da execução penal por ocasião da audiência 

admonitória.SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAComo foi aplicada a 

acusada a substituição da pena privativa de liberdade, medida que lhe é 

penalmente mais favorável, como reconhecido no item 65 da Exposição de 

Motivos do Código Penal, não há que se falar em aplicação do sursis, na 

esteira do disposto no artigo 77, III, do Código Penal. DA APELAÇÃO EM 

LIBERDADETratando-se de réu primário e que não registra nos autos 

antecedentes criminais desabonadores, aliado ao fato de terem sido 

aplicadas penas restritivas de direitos que, se confirmadas 

definitivamente, serão cumpridas praticamente em liberdade, faculto-lhe 

recorrer da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade. DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISCondeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de 

Processo Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Lance-se o nome da condenada no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 
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aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente.6. Recolha-se a multa na conformidade do 

que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da Lei nº 7.172 (Lei 

das Execuções Penais). A multa deverá ser paga dentro de 10 dias do 

trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum deverá ser atualizado, por 

ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). Expeça-se certidão em favor do 

advogado nomeado a fim de que possa cobras os honorários arbitrados 

junto ao Estado de Mato Grosso.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Matupá, 29 de setembro de 2015.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL VINICIUS 

SILVA KOCH, digitei.

Matupá, 20 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 65263 Nr: 1965-47.2017.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euníza Inácia Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Virgulino Inocencio Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O, Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a inventariante intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44240 Nr: 354-64.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurélio Amâncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Gomes dos 

Santos - OAB:13025/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

de pena, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 64055 Nr: 1454-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para efetuar a complementação 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme requerido na Ref. 40, bem 

como manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, da diligência negativa de 

busca e apreensão e citação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 69340 Nr: 543-03.2018.811.0030

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 30, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 16h para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70212 Nr: 945-84.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 25, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 15h30min para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 3767-17.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 62, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 15h para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70971 Nr: 1264-52.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeilson Rodrigues do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 32, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 14h30min para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70726 Nr: 1170-07.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 37, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 14h para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71712 Nr: 1491-42.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 31, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 13h30min para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71408 Nr: 1400-49.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes Amancio da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 33, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 11h30min para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 11138 Nr: 969-69.2005.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando da Guia Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado às fls. 193/194, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 11h para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 51489 Nr: 1658-64.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ortília de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 10, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 10h30min para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 69100 Nr: 449-55.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazaré de Fátima Semeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 10, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 10h para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 70441 Nr: 1054-98.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 36, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 9h30min para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72684 Nr: 1905-40.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Joaquim Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado na Ref. 10, impulsiono os autos para 

designar a data de 24/11/2018 às 9h para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21566 Nr: 178-90.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro dos Santos Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira de Souza - 

OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Pedroso da 

Costa Ribeiro - OAB:13.389, JOSÉ ANTONIO ALVARES - OAB:3432

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que consta no sistema Apolo documentos pendentes de 

juntada, proceda com a juntada desses após, conclusos.

 Cumpra-se.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 11817 Nr: 1587-14.2005.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Loureiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bueno dos Santos, Moacir Antonio 

Mazardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita C. Pedroso da Silva - 

OAB:4.171, JOSÉ ANTONIO ALVARES - OAB:3432, Renato de Almeida 

Orro Ribeiro - OAB:11055, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A, Luiz Felipe Lammel - OAB:7133

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que consta no sistema Apolo documentos pendentes de 

juntada, proceda com a juntada desses após, conclusos.

 Cumpra-se.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74457 Nr: 2679-70.2018.811.0030

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado Vagner da Silva Costa.Ciência ao Ministério 
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Público e a defesa.Cumpra-se, integralmente, a decisão proferida nestes 

autos.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 1612-04.2017.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Cuida-se de ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT em face de CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR 

ME.

Entrementes, as partes juntaram acordo visando por fim ao litigio, 

requerendo sua homologação e extinção do processo (ref. 22).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem. Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo quanto a 

presente lide.

Dessa maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta decisão.

Por fim, deixo de determinação o desbloqueio do bem via Renajud, diante 

da ausência de ordem de constrição nestes autos.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 61499 Nr: 1203-11.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR LINHARES LOPES, LEIVINHO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:OAB/MT 13534

 Autos nº: 1203-11.2018.811.0090.

Código Apolo nº: 61499.

Vistos etc.

1 - No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia preventiva de 

Jocenir Linhares Lopes está suficientemente fundamentada na 

necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a 

reiteração delitiva, pois, conforme consignado, o paciente ostenta a 

condição de reincidente, visto que condenado anteriormente pelo delito de 

roubo circunstanciado (Cód. 217784) e furto qualificado (cód. 276744,); 

bem como, com execução penal em trâmite (cód. 294043 – oriunda da 

ação penal sob cód. 253021, receptação); o que não o impediu de praticar 

novo delito.

Desse modo, o pleito de extensão dos efeitos do HC concedido ao corréu 

Leivinho, com fundamento no art. 580 do CPP não merece acolhimento. 

Isso porque, a liberdade outrora concedida pautou-se por motivo de cunho 

exclusivamente pessoal; não havendo, portanto, identidade de situação 

fático-processual entre os réus, o que, impossibilita sua extensão ao 

corréu Jocenir, na forma do art. 580, acima mencionado.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de extensão dos efeitos da ordem do 

Habeas Corpus proferida em favor do corréu Leivinho da Silva, ao réu 

Jucenir Linhares Lopes.

 2 – Sem prejuízo, OFICIE-SE a Terceira Vara Criminal da Comarca de 

Sinop/MT – nos autos do processo sob cód. 294043 – informando-a 

acerca da segregação de Jocenir Linhares Lopes no presente feito.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, servindo esta, no que couber, como mandado.

De Colíder/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 09 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em substituição legal.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72731 Nr: 426-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, no prazo de 

10 dias, recolha o valor integral da diligência do Oficial de Justiça. O 

impulsionamento para recolhimento informou que o valor total seria de 

R$404,00, porém à fl. 35 a parte apresentou a comprovação do 

recolhimento de apenas R$392,16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69827 Nr: 424-24.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdVdO, VLdV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a carta precatória para citação do requerido foi 

devolvida sem cumprimento pelos motivos apresentados à fl. 36, 

impulsiono o feito para intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36649 Nr: 1106-57.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonides Dufek da Silveira, Romuldo Dufek da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do exequente para, no prazo legal, 

trazer aos autos planilha atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78863 Nr: 1772-09.2018.811.0091
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Espigão do Oeste/RO - 2ª Vara, Centro 

Espirita Beneficente União do Vegetal, Charles Bastos de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Luiz da Silva, Regina da Silva Andres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Vieira da Rocha 

- OAB:OAB/RO 4741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01

Guia para deslocamento ao Município de Nova Bandeirantes/MT - zona 

urbana (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76245 Nr: 504-17.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ervi Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76245 - Autos n. 504-17.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil.

Nos termos do artigo 910 do Código de Processo Civil, cite-se a Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, para, querendo, opor Embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se a requisição de pagamento.

POR FIM, DETERMINO QUE SEJAM ENCAMINHADAS CÓPIAS DAS 

CERTIDÕES DE HONORÁRIOS JUNTAMENTE COM O MANDADO DE 

CITAÇÃO.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77847 Nr: 1362-48.2018.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Paula Bispo - 

OAB:24843/O, Joel Quintella - OAB:OAB/MT 9563, Sandra Corrêa 

Melo - OAB:OAB/MT 19.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77847 - Autos n. 1362-48.2018.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o autor não juntou o cheque original 

aos autos.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, acostando aos autos a cártula original, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74104 Nr: 1245-91.2017.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iete de Souza Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74104 - Autos n. 1245-91.2017.811.0091

Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 58, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, devendo recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça a fim de promover a citação da parte requerida, no prazo de 15 

dias.

Com a citação positiva, voltem conclusos para designação de audiência de 

conciliação.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no feito, 

sob pena de extinção.

Com o decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76648 Nr: 738-96.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A - 

Banco ABN AMRO Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76648 - Autos n. 738-96.2018.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., propôs Ação de 

Busca e Apreensão em face Maria Rosa de Souza dos Santos, no 

entanto, o requerente pleiteia a desistência do feito conforme fl. 21.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

Exclua-se a restrição efetuada junto aos órgãos trânsito.

Por fim, eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37664 Nr: 784-03.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana de Lima Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Pires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37664 – Autos n. 784-03.2009.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Cuida-se de ação de rescisão contratual em que Adriana de Lima Camargo 

move em face de Ernani Pires de Oliveira, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 62/63 a autora requereu a extinção da ação.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos 

honorários de advocatícios ao advogado Ervi Garbin - OAB n. 3523-B/MT 

nomeado defender a requerente, por ser pobre perante a Lei, FIXO o valor 

dos honorários advocatícios devidos ao profissional em 01 (uma) URH (R$ 

896,51 - oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), 

conforme Tabela de Honorários da OAB 2018. (CNGC, art. 303).

 Isento de custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70556 Nr: 884-11.2016.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Carmona Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacyntho Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70556- Autos n. 884-11.2016.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Cuida-se de Inventário e Partilha de Bens sobre o espólio de Jacyntho 

Ferrari.

 Às fls. 63/64 a autora requereu a extinção da ação.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

Exclua-se a restrição efetuada junto aos órgãos trânsito.

Por fim, eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34860 Nr: 912-91.2007.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Machado de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 Código 34860 - Autos n. 912-91.2007.811.0091

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que só é possível alterar a sentença publicada para corrigir 

inexatidões materiais ou erros de cálculos, conforme preceitua o art. 494 

de CPC, bem como de que a sentença transitou em julgado sem 

interposição de eventual recurso, indefiro o pedido de revogação da 

sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Intime-se.

Após, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78635 Nr: 1672-54.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenira Maister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78635 - Autos n. 1672-54.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se a ausência do requerimento 

administrativo indeferido.

Desta forma, intime-se o autor para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando aos autos o prévio requerimento administrativo 

indeferido junto ao INSS, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78061 Nr: 1457-78.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. Magalhães - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Analisando os autos, vislumbro que a parte autora peticionou informando a 

celebração de acordo, requerendo sua homologação em juízo e extinção 

do feito.

Ocorre que, uma vez judicializada a questão, as partes manifestam-se nos 

autos por meio de seus procuradores (art. 103, CPC). No presente feito, 

não se constatou que a requerida tenha advogado constituído nos autos, 

tampouco que tenha outorgado poderes à causídica que patrocina os 

interesses do autor, a fim de possibilitar, em juízo, postulação de 

homologação de acordo em nome de ambas as partes.

Demais disso, do que se extrai da petição de fls. 40/41, a parte autora é 

quem requer a homologação, e não as partes em conjunto, até mesmo em 

razão, como já dito, de não haver procuração da parte requerida em favor 

da advogada peticionante (art. 18, CPC).

Some-se a tudo isso que sequer a há reconhecimento das firmas 

constates no referido acordo, não se podendo aferir a autenticidade das 

assinaturas.

Sendo assim, uma vez ainda não houve citação, deverá a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar que a advogada signatária da 

petição de fls. 40/41 possui poderes para patrocinar, também, os 

interesses do requerido, objetivando a homologação do acordo em juízo.

Caso contrário, manifeste-se quanto a eventual prosseguimento do feito, 

recolhendo o valor da diligência, conforme certidão de fls. 39, ou sobre a 

desistência da ação, no mesmo prazo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 78814 Nr: 1749-63.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ronquigali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:OAB/MT 10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78814 – Autos n° 1749-63.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78078 Nr: 1467-25.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Cazal Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional De Seguros Social - INSS, 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:OAB/MT 4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78078 – Autos n° 1467-25.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67867 Nr: 991-89.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67867– Autos n° 991-89.2015.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78447 Nr: 1605-89.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemio Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ódigo 78447– Autos n° 1605-89.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.
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Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78688 Nr: 1691-60.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78688 – Autos n° 1691-60.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 287-62.2004.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Silva, Luiz Coli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto de Almeida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205/MT

 Código 30580 - Autos n. 287-62.2004.811.0091

DESPACHO

Vistos, etc.

Em análise ao sistema Apolo, verificou-se que o advogado do embargante 

retirou os autos em cartório de forma a impossibilitar a manifestação da 

parte contrária sobre os embargos de declaração de fls. 1.063/1.064.

Assim, devolvo o prazo ao patrono da parte embargada para 

manifestar-se, no prazo de 5 dias.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66336 Nr: 31-36.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 66336 – Autos n. 31-36.2015.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 85/86, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22 de fevereiro de 2019 às 13h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75268 Nr: 1922-24.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Galdino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75268- Autos n1922-24.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma , DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21 de novembro de 2018, às 15h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de outubro de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 640-82.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Código 70217 – Autos n. 640-82.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Mateus Leite 

Cecconello, inscrito na OAB/MT sob o nº 25.359-O, para patrocinar os 

interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62016 Nr: 171-41.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, José Mario Martins Bortolette, Maria Luiza de Oliveira Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62016 – Autos n. 171-41.2013.811.0091

Vistos, etc.

Diante do pedido de penhora de bem imóvel e a juntada da matrícula junto 

ao Registro de Imóveis, proceda-se a penhora mediante termo nos autos.

Na sequência, intime-se a parte executada, inclusive constituindo-a como 

depositário (art. 659, § 4º e 5º, do CPC), bem como o cônjuge-meeiro e 

eventuais credores com garantia real (art. 615, inc. II, do CPV), e 

promova-se a avaliação do imóvel, do que a executada também deve ser 

cientificado.

Expeça-se o respectivo mandado de intimação da penhora e avaliação. 

Expeça-se carta precatória, se necessário.

Intime-se a exequente para providenciar a averbação junto ao CRI, bem 

como para atualizar o débito no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78418 Nr: 1598-97.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onério Castanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Andrade Santos, Maria Regiane da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:OAB/MT 11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78418- Autos n. 1598-97.2018.811.0091

Vistos, etc.

As regras do valor da causa são de ordem pública, podendo o juiz, de 

ofício, fixa-lo quando o valor atribuído for manifestamente discrepante em 

relação ao seu real conteúdo econômico.

Com efeito, o valor apresentando pelo autor, R$ 136,95 (cento e trinte e 

seis reais e noventa e cinco centavos) por hectare, não corresponde com 

a Tabela de referência de preços de terras no Estado de Mato Grosso, no 

ano de 2015?[1]?, que segundo consta, os preços flutuam de R$ 1.470,00 

(um mil quatrocentos e setenta reais) a R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais) por hectare.

Assim, considerando que a fixação do valor da causa nas ações 

possessórias, deve corresponder ao benefício pretendido pelo autor, 

atribuo à causa o valor de R$ 8.810,00 (oito mil oitocentos e dez reais).

Intime-se o autor para recolher as custas devidas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento na 

distribuição.

Por fim, Retifique-se secretaria a o valor da causa na capa dos autos e no 

sistema apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 05 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61044 Nr: 877-58.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Código 61044 – Autos n. 877-58.2012.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, desconstituo o defensor 

dativo nomeado nos autos, Dr. Eron da Silva Lemes (fl. 69/71), e nomeio a 

Dra. Franssiely Longhini Carlos Possamãe, inscrita na OAB/MT sob o n°. 

19.968-O, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64934 Nr: 893-41.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:MT 16343, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Maurício Alves 

Atiê - OAB:12.518 GO

 Código 64934 – Autos n. 893-41.2012.811.0091

Vistos, etc.

Diante do pedido de penhora de bem imóvel e a juntada da matrícula junto 

ao Registro de Imóveis, proceda-se a penhora mediante termo nos autos.

Na sequência, intime-se a parte executada, inclusive constituindo-a como 

depositário (art. 659, § 4º e 5º, do CPC), bem como o cônjuge-meeiro e 

eventuais credores com garantia real (art. 615, inc. II, do CPV), e 

promova-se a avaliação do imóvel, do que a executada também deve ser 
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cientificado.

Expeça-se o respectivo mandado de intimação da penhora e avaliação. 

Expeça-se carta precatória, se necessário.

Intime-se a exequente para providenciar a averbação junto ao CRI, bem 

como para atualizar o débito no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36494 Nr: 949-84.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - Advocacia Rosangela Ines 

Colpani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela dos Reis Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36494 – Autos n. 949-84.2008.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Dispenso o relatório a teor do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Decido.

O artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, dispõe: “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”.

No presente caso, foi realizada busca pelo Sistema BacenJud, entretanto, 

não a encontrado valor disponível para penhora eletrônica, conforme 

extratos de fls. 38/39.

Devidamente intimado para indicar bens à penhora, a exequente se 

quedou inerte (certidão de fl. 41).

Ante ao exposto, e em razão da celeridade ser um dos critérios 

estabelecidos no artigo 2º, da Lei n. 9.099/95, para os processos de 

competência dos Juizados Especiais, julgo extinto a presente execução, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe o artigo os 

artigos 53, § 4º e 51, § 1º da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95).

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 03 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 540-11.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE MANIFESTE, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, ACERCA DA OFÍCIO DE REF. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64666 Nr: 1566-78.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BASSO, Edson Basso, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 3.917,00 (três mil, novecentos e dezessete 

reais), conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52745 Nr: 540-50.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, ACERCA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA 

DE REF. 49, A SEGUIR TRANSCRITO: "Ante o exposto, e tudo mais que 

dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para: (a) 

Determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar e/ou impedir a 

regeneração natural da área indicada na exordial; (b) Condenar a parte 

requerida à reparação do dano, nos termos previsto na legislação vigente, 

apresentando o cumprimento integral dos termos firmados, sob pena de 

conversão em multa pecuniária na fase de cumprimento de sentença; O 

Ministério Público está isento do pagamento das verbas sucumbenciais 

(Lei n. 7.347/85, art. 18). Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, pro rata; isento de honorários advocatícios. 

Havendo recurso de apelação, certifique, intime a parte adversa para 

apresentar contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça 

competente para o recebimento, processo e julgamento, consignando 

nossas homenagens de estilo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52745 Nr: 540-50.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil, para:a)Determinar que a parte 

requerida se abstenha de desmatar e/ou impedir a regeneração natural da 

área indicada na exordial;b)Condenar a parte requerida à reparação do 

dano, nos termos previsto na legislação vigente, apresentando o 

cumprimento integral dos termos firmados, sob pena de conversão em 

multa pecuniária na fase de cumprimento de sentença;O Ministério Público 

está isento do pagamento das verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 

18).Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais; isento de honorários advocatícios.Havendo recurso de 

apelação, certifique, intime a parte adversa para apresentar 
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contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça competente para o 

recebimento, processo e julgamento, consignando nossas homenagens de 

estilo.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 521-88.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marchioro da Silva - 

OAB:36.408/RS, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:RS/37.400, 

RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406, TIAGO FAGANELLO - 

OAB:RS/73.540

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para efetuar o 

pagamento das custas processuais até o dia 30 de outubro de 2018, sob 

pena de encaminhamento de certidão de protesto ao Cartório de Notas e 

Documentos, bem como anotação neste Cartório Distribuídor, no mesmo 

termo da intimação anterior.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-48.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA (ADVOGADO(A))

JOIR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

manifestar no prazo de 10 dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, retro, informando o endereço atualizado do requerido, sob pena 

de arquivamento.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79994 Nr: 773-11.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adercio Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT/8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada, tanto em relação ao pedido 

principal, quanto ao subsidiário. Deixo de designar a audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, §4°, II, do CPC.Dessa forma, CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso-MT para, em 30 (trinta) dias (art. 183, do CPC) 

apresentar contestação.Em seguida, intimem-se as autoras para 

impugnação em 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-94.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68346 Nr: 157-40.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO a cota ministerial retro.

 Expeça-se Carta precatória para comarca de Mirante da Serra/RO (Rua 

Sergipe N° 21, Bairro Setor II, Próximo ao Laticínio), para proceder à 

inquirição da vítima, bem como o interrogatório do denunciado.

DESIGNO audiência em continuação para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 13h15min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Marcos 

Vinicius Ferreira da Costa Marques.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81954 Nr: 2118-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,(...).Designo audiência conciliatória no dia 23 de outubro de 2018, 

às 13h40min, a ser realizada na sala de conciliação, no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).Nesse passo, cite-se o requerido pessoalmente e 

intime-se a requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente.Os mandados direcionados a parte requerida deverão 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em 

nos mandados destinados à requerente e ao requerido que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa.Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação.CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81981 Nr: 2130-59.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,(...).Designo audiência conciliatória no dia 23 de outubro de 2018, 

às 13h20min, a ser realizada na sala de conciliação, no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).Nesse passo, cite-se o requerido pessoalmente e 

intime-se a requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente.Os mandados direcionados a parte requerida deverão 

conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ 

acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em 

nos mandados destinados à requerente e ao requerido que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa.Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação.Haja vista que o Novo Código de Processo Civil revogou tão 

somente os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que tratavam da execução de 

alimentos, por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos permanece em 

vigor.Assim, por imposição legal e por haver expressa menção da 

necessidade do menor no recebimento dos alimentos e sendo certo que é 

DESCONHECIDA A RENDA MENSAL do requerido, FIXO os alimentos 

provisórios no importe 30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou seja R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), desde a 

citação.Ademais, tendo em vista que o genitor atualmente reside na 

Comarca de Cuiabá/MT, EXPEÇA-SE o necessário para realização do 

estudo psicossocial determinado, bem como citação.CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80858 Nr: 1612-69.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...). (...). Por essas razões: RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, bem como INDEFIRO o pleito de tutela provisória de urgência, pelas 

razões consignadas no bojo desta decisão. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC/2015, art. 189, II). DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. Em análise sistemática da nova ordem processual imposta pelo 

vigor do NCPC, em especial quanto ao disposto no parágrafo único do art. 

693, no caput do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do rito 

especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento 

Comum das ações de família. Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, 

para comparecer à audiência de mediação e conciliação que será 

realizada na Sala de Conciliação desta Comarca no dia 18 de outubro de 

2018, às 13h20min., observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do 

CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) 

e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da 

data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré 

deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de 

Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). CONSIGNE-SE, por fim, no ato de 

citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá 

prazo de quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 

(...). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80638 Nr: 1490-56.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCF, LdSM, EDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Inicialmente, DETERMINO a retificação junto ao Sistema Apolo do 

polo ativo da demanda, devendo ser incluída a representante legal da 

autora, conforme documentação retro juntada nos autos.Recebo a inicial, 

bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte autora (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.O presente 

feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no 

inciso II, do art. 189 do NCPC.Com base no art. 167 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, postergo a análise do pedido liminar para após o aporte 

de prova técnica hábil a subsidiar a decisão a ser proferida por este Juízo 

de forma mais eficiente. Assim, NOTIFIQUE-SE a ASSISTÊNCIA SOCIAL e a 

PSICÓLOGA, credenciadas junto ao TJ/MT, para que realizem estudo 

psicossocial envolvendo a atual detentora da guarda (genitora), bem como 

na residência do requerido (genitor), apresentando relatório conclusivo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, informando se a genitora ostenta condições para 

a continuação do exercício da guarda.Designo audiência conciliatória no 

dia 18 de outubro de 2018, às 13h00min, a ser realizada na sala de 

conciliação, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, NCPC).CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66918 Nr: 907-76.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) JOÃO FERNANDES – CPF 453.357.701-63, até o valor 

indicado atualizado retro, sendo R$ 16.432,70 (dezesseis mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais e setenta sentavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso restem infrutíferas as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.
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Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74013 Nr: 975-55.2017.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BC, PAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos que Pedro Augusto 

Antunes Carmona, representado por seu genitor Benedito Carmona move 

em desfavor de Cristiane Aparecida Antunes, todos qualificados nos 

autos, onde se requer o pagamento da verba alimentar, sob pena de 

constrição patrimonial e prisão civil.

Juntou documentos de fls. 06/19.

Devidamente citada (fl. 25), a executada compareceu nos autos e 

justificou a impossibilidade de pagamento da pensão alimentícia acordada, 

conforme certidão lançada à fl. 26.

Nomeado advogado dativo à executada, este apresentou a justificativa de 

fls. 39/50.

O exequente informou que não se opõe às justificativas da ré, fl. 74.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela extinção da ação 

pela desistência, fl. 79.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Tendo em vista que o exequente acolheu as justificativas apresentadas 

pela executada, não sendo caso de renúncia à pretensão, já que se trata 

de direito irrenunciável (alimentos ao incapaz), o feito merece ser extinto, 

sem resolução de mérito.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do feito e JULGO EXTINTO a 

presente ação de cumprimento de sentença, na forma do artigo 485, VIII 

do CPC.

Sem custas e honorários.

Intimem-se as partes.

 Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Expeça-se a escrivania a certidão de honorários aos advogados 

nomeados à causa.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79745 Nr: 987-35.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9701/MT, JULIANO RICARDO SCHAVAREN - OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de dissolução de sociedade conjugal com divisão de 

bens proposta por Nubia Daros Zucoloto em desfavor de Aloisio Peterson, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes são legítimas, bem como legítimos os seus interesses. 

Encontram-se devidamente representadas, nos termos de fls. 09 e 45.

A parte requerida validamente citada , apresentou contestação 

tempestiva.

Às fls. 81/85 vê-se a impugnação da peça de defesa.

 A ação vem se desenvolvendo em marcha regular, não tendo sido 

arguida qualquer preliminar em sede de contestação.

Assim, não vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o 

momento, dou o feito por saneado.

Diante do exposto, fixo como pontos controvertidos:

 a) aferição dos bens adquiridos do esforço comum, durante a união 

conjugal.

 b) aferição da situação econômico-financeira dos demandantes, para o 

fim de fixação de alimentos.

 Defiro os requerimentos, concernente às provas orais a serem 

produzidas, na audiência de instrução e julgamento que, ora designo para 

o dia 05 de dezembro de 2018, às 16:30 horas, como sendo: depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da 

audiência designada, na forma do artigo 455 do CPC.

Intimem-se, mediante as advertências e cautelas legais.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyver Almeida dos Anjos - 

OAB:MT/15.310, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla 

Fainina Freitas Campos Ribeiro - OAB:16.495/B

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que os acusados foram regularmente 

citados, os quais apresentaram resposta à acusação, na oportunidade em 

que refutaram os fatos da exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397 do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 

2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá à oitiva da vítima, 

bem como o interrogatório dos denunciados.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, vítima, bem como os 

acusados, para comparecerem a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução dos acusados ao 

Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que os mesmos 

compareçam a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 200 Nr: 160-60.1992.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 730 de 824



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Contó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Machado Paiva Sobrinho, Edval Pereira 

Paiva, Haide de Deus Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Roberto Vasconcelos - 

falecido - OAB:2.977b, Márcia Maria Mancoso Baptista - 

OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Calzolari - 

OAB:21254/O

 Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JAIR CONTÓ em 

desfavor de ALFREDO MACHADO PAIVA SOBRINHO e outros, 

devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou às fls. 603, informando que os executados 

efetuaram o pagamento do débito, bem como requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelos 

executados.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12350 Nr: 370-86.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Luiz Carlos Aranha 

Prietch, José Rodrigues da Cruz, José Luiz Bárbara Neto, Elemar dos 

Santos Bertinetti, Helil Faria de Queiroz, Clinica Radiológica Dr Bertinetti SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daltro Edson dos S. Damian - 

OAB:3615-B, Diego Tobias Damian - OAB:10257, Flavia Aparecida 

Crozara Garcia - OAB:10511, Flávio Fernandes Domingos de 

Siqueira - OAB:10094/MT, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Shirlei 

Mesquita Sandim - OAB:5257

 INTIMAÇÃO da Advogado dos Requeridos: Elemar dos Santos Bertinetti e 

Helil Faria de Queiroz, para no prazo legal, apresente os memoriais nos 

termos do despacho de fls. 2157/2158 de 24/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52878 Nr: 42-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO da Advogada em causa própria, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste quanto a informação de Ref: 27.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64945 Nr: 2627-35.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Agnes Lais de 

Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a defesa do 

Denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59675 Nr: 203-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Gilberto Machado Custódio 

- OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do Denunciado no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64948 Nr: 2630-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

de Defensoria Pública, nomeio como Advogado Dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr. Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 

18.254/B, para proceder a defesa do denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67945 Nr: 664-55.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro dos Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Welson Gaiva Marino - 

OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa do Denunciado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49736 Nr: 492-21.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Fogaça Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para que manifeste aos 

autos acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 94, 

informando novo endereço do réu para ciência da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 827-69.2017.811.0022
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Teresinha Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039, 

Rafaela Marcos Fabian - OAB:OAB/MT 22.111-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA Drª Denise Rodeguer 

- OAB:291039 e Drª Rafaela Marcos Fabian - OAB/MT 22.111-O, para que 

no prazo legal, apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação em 

Ref: 42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60936 Nr: 827-69.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angélica Teresinha Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039, 

Rafaela Marcos Fabian - OAB:OAB/MT 22.111-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA Drª Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:4062-MT, para que no prazo legal, apresente as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47677 Nr: 2118-12.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Central e Engenharia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Dacorso - 

OAB:MT/18.072-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante em 

ref. 38, visando suprir a contradição na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na sentença 

proferida em ref. 34.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 38 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em ref. 34, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46341 Nr: 1611-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Rodrigues Pereira, Rogerio Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nazario Baptistella - 

OAB:MT23800/A, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:17804/A

 Vistos etc.

Tendo em vista o réu Rogerio Rodrigues Teixeira citado por edital 

constituiu advogado, conforme petição de ref. 51, intime-se o causídico 

constituído para apresentar a resposta à acusação, nos termos da 

decisão de ref. 04.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45893 Nr: 1394-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maximo de Lima -ME, Espólio de David 

Paulino, Noelia Paes Ribeiro Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Defiro o pleito de habilitação do espólio de David Paulino representado pela 

inventariante Noelia Paes Ribeiro Paulino, formulado em petição de ref. 39.

Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as devidas 

retificações na capa dos autos para a inclusão do espólio no polo passivo.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos bens passíveis de penhora em nome do devedor, sob 

pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

dispõe o artigo 921, §1º, do CPC.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51169 Nr: 1083-80.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Araújo Tramarim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, para 

condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 7.065,88 (sete 

mil e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), valor este corrigido 

e acrescido de juros de mora desde o vencimento. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

lide, observando o §2º, do artigo 85, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58871 Nr: 2411-11.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdO, AdOF, KdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Ingrydys Hananda Mingoti - OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA NOMEADA DRA. INGRYDYS HANANDA 

MINGOTI, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a Certidão de 

Honorários Advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56778 Nr: 1442-93.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESR, CMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriele Cervigni Martins - 

OAB:21768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA NOMEADA DRA. GABRIELE CERVIGNI 

MARTINS, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a Certidão de 

Honorários Advocatícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47580 Nr: 2061-91.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330, Clovis dos Santos 

Custódio Júnior - OAB:SP/349.232, Fagner da Silva Prata - 

OAB:MT/17.420-E, Wendell Pereira de Melo - OAB: MT/16628-E

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa do réu em 

ref. 78, visando suprir omissão da r. sentença de ref. 69.

 Alegando, em síntese, que a r. decisão foi omissa ao proferir a sentença 

em contrariedade com as provas produzida nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do presente recurso, pelo que 

RECEBO o presente.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não se verifica a 

existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

vergastada que condenou o réu.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da sentença e não sanar qualquer contradição 

e/ou omissão.

Diante do exposto, nos termo artigo 382 do Código de Processo Penal, 

CONHEÇO dos embargos de ref. 78 e, os REJEITO, visto que, na sentença 

prolatada em ref. 69, não se vislumbra qualquer contradição, obscuridade 

ou omissão.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49540 Nr: 434-18.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Meneses Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Garcia da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Garcia da Cruz - 

OAB:4502/MS

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50751 Nr: 901-94.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Regina da Costa Almeida, Maria José da 

Costa Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:MT/13.075, ROGERIO KAIRALLA BIANCHI - OAB:256340

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, ACOLHO a preliminar 

de inépcia da inicial, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO, com fulcro nos artigos 

330, inciso I, §1º, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.Em 

razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa 

atualizado.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à 

condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60699 Nr: 710-78.2017.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinclair Bonadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Silvana Drª Silvana 

Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B, para que no prazo legal 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 426-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Lucia Helena Vaz 

Porto, Alairton Ferreira da Silva, Lazaro Ferreira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que 

manifeste aos autos acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 

44, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-75.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALDEMILSON CHAGAS MODESTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000183-75.2018.8.11.0022 Valor da causa: $13,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALDEMILSON CHAGAS MODESTO Endereço: RUA ARTUR 

ORLATO, 134, INDEPENDENTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a) PATRONO DO AUTOR: A presente referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 19/12/2018 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIPLAN S/A (REQUERIDO)

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010181-79.2017.8.11.0022 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA Endereço: Avenida PRESIDENTE 

CASTELO BRANCO, 160, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Endereço: 

PRAÇA RACHIDY JAUDY, 164, sala 02, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-320 Nome: BANCO AGIPLAN S/A Endereço: RUA MARIANTE, 

25 - 9 ANDAR, - LADO ÍMPAR, RIO BRANCO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 

90430-181 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES do 

inteiro teor da sentença exarada nos autos ID. 13432366, conforme 

anexada ao Processo Judicial Eletrônico acima identificado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta da intimação. PEDRA PRETA, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-87.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - 284.399.451-91 

(PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000027-87.2018.8.11.0022 Valor da causa: $8,466.25 ESPÉCIE: [TÍTULOS 

DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Endereço: RUA DOURADO, 33, 

JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

Nome: JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO Endereço: ALCIDES 

DE SOUZA, 275, EDIFICIO SAGRES, DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES 

do inteiro teor da sentença ID 14790881, conforme documentos anexados 

ao Processo Judicial Eletrônico acima identificado. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da intimação PEDRA PRETA, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-62.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

ETELVINO DE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010068-62.2016.8.11.0022 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ETELVINO DE FREITAS 

OLIVEIRA Endereço: Rua H, 03, QUADRA 15, COHAB VELHA, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Endereço: Rua OTAVIO 

PITALUGA, SN, ATRAS DO FORUM ESTADUAL, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-175 Senhor(a) PATRONO DO AUTOR: 

A presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

19/12/2018 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159497 Nr: 3928-62.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, 

Juizo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155138 Nr: 2291-76.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorico Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para querendo 

impugnar a contestação juntada na ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156195 Nr: 2707-44.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Virgilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos temos da legislação vigente impulsiono os autos a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído para intimar no prazo legal, 

querendo impugnar a contestação juntada na ref. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141267 Nr: 4656-40.2017.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT

 INTIME-SE as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4283 Nr: 46-54.2002.811.0028

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Joadir do Amaral Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé, José Euclides 

dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luiz Antonio Possas de Carvalho - 

OAB:2623/MT, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho - OAB:16295, 

Ubiratan Faria Coutinho - OAB:6760

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160124 Nr: 4206-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado audiência de 

conciliação, para o dia 05 de Dezembro de 2018, às 10h20min, perante 

este Juízo e Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134415 Nr: 1709-13.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nascimento Brito e Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonattan Diuego Vidal Griebel 

Ely - OAB:22011/MT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754, 

Vinicius Manoel - OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da decisão de ref.34, bem como da 

audiência de instrução designada para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

16h00min, devendo especificarem as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias,

sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010500-97.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019334-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018677-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO PEDROSO DO CARMO (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018676-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018678-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011758-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017326-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017328-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN SAMUDIO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARTINS ROJAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011763-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017811-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELZE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017807-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ENI MARCILENE LANGE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011766-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA PAIXAO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018689-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DO CARMO (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA PAES DE ROMA (REQUERENTE)

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017804-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE ANUCIANCAO (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETRONILHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018692-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDELAINE GONCALVES DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ASSIS GALIOSAN (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017791-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GENILDA TERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MILTON JOSE NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018695-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADISLENE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016970-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANDERSON ALBINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018414-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018712-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016964-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

ERINEIA SEBASTIANA DOS SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017838-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

IZABEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016778-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADELI DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-17.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELIANE CAROLINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016350-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

JOELAINE CARVALHO RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016349-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

JOALENE CARVALHO RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-02.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DE PAULA BARROS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017827-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR LUIS DO ROSARIO (REQUERENTE)

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016002-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENELICE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018802-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENAIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-69.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015894-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017776-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDJANE DOMICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ISMAEL LEDOVINO DE ARRUDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012472-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MARGARIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016893-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELI MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016893-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELI MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012194-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CLARINDO DA COSTA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURILENE EVA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-54.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIL NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016490-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012707-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DONISETE DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE LOURENCO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019331-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

THIAGO TADEU DE ARRUDA (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA PEDROLINA RODRIGUES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019356-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE SILVA RONDON (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018772-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

WALDESAVIA BARBOZA SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018771-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DIAS BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019116-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CIRA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019377-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINETE DE ALMEIDA CANDIDO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019302-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILDOMAR DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018909-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM MARQUES FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019322-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETI RONDON MACIEL PROENCA (REQUERENTE)

BRUNA RONDON BERTHOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LENIZE APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018781-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

WELITON DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018886-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018773-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO SEVERINO DA COSTA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018782-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CORREIA DA COSTA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA NILZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018775-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018780-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

JOSILMA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018779-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

EDIANE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018774-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

ALEDIL GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018975-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM ANTONIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018790-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

WANDERLEA NERES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-15.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BENEDITO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018777-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

MARIA JUCILENI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013916-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SIMONE HELENA DE AMORIM ALVIS (REQUERENTE)

SEBASTIAO JOSE FIALHO (REQUERENTE)

SILEIDE LOURENCA DE CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

SEBASTIAO PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

SEVERINA PIRES DO PRADO (REQUERENTE)

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SUZANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019503-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018778-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

PAULINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:45
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019506-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANA PEREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA RODRIGUES DE PAULA BARROS ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012467-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEYCIANE THAIS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018786-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IZAIR MORAIS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019426-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

FABIO TOMASI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015934-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

BENEDITO GILBERTO PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

EDEMAR TOMASI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019514-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROSEMAURO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:25
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIO MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015921-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOELMA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018657-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADIL MARIA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DORISVAR VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 05/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018787-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JUCILEIDE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018716-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DE ALVARENGA AMORIM (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015941-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JESUS DA COSTA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018628-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR BENEDITO RAMOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015901-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

LOURDES ALOISIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-60.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HELVECIO GONCALO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017873-48.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JACKELINE KELY DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011345-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA SILVA DE ASSIS - ME (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-98.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

LAURA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012416-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012415-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELENO DELGADO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018791-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ODENIL JOSE FERREIRA MENDES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANGELA APARECIDA DA SILVA PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADEVAIR AUXILIADORA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CLEITON RONDON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEONATO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ATAIDE BISPO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

EVA SICUNDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ATAIDE BISPO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ATAIDE BISPO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

WILSON CUNHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018807-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIETH ANTONIA MENDES (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

NELSON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

BENEDITA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017882-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE LUZIA DA CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010653-33.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

PAULO LOPES DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:05 Tipo: 

Conciliação Sala: Poconé - Migração Data: 23/01/2017 Hora: 15:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

GONCALINA DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO COSME DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015899-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

JOANICE PAES RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013074-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013040-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

MARINA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

PAULO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013042-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013038-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MARQUES ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIA LUIZA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018610-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSE ERENICE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018808-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA ELITAN DE ARRUDA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE PIRES BOLENER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013041-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

MARINO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL APARECIDO ALEXANDRE (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019386-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA CLEVERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019386-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA CLEVERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013039-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON CESAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY CESAR DA CUNHA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ENI MARCILENE LANGE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO FILHO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013037-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8018594-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARINETE AMANCIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017876-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NILTON BALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015727-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

DEUZANETE BASTOS ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013036-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCO CANAVARROS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ENI MARCILENE LANGE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

HILARIO DE ANUCIANCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013033-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

GUILHERME BENEDITO NICOLAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018593-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013035-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE ALVES PORTO DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018470-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA YOVIO DE MOURA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010498-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

EDINEIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:40
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013034-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

HENRIQUE BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATANASIO SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018468-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANA CARLA LOURENCO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DO CARMO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013032-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

GONCALINA LUCIA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ODEMIS ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012873-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA CECILIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

IRINEU ZACARIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA PROCESSO n. 8012873-33.2017.8.11.0028 Valor da 

causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) VÍTIMA: Nome: IRINEU ZACARIAS DE CARVALHO 

Endereço: Rua PINHEIRO MACHADO, SN, BOM PASTOR, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 Nome: OSMARINA CECILIA DE CARVALHO Endereço: Rua 

PINHEIRO MACHADO, 751, BOM PASTOR, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

AGRESSOR: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: , 184, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 

78042-206 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS e da AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ 

Data: 06/11/2018 Hora: 10:15 , a ser realizada na sede deste juízo, no 

endereço acima indicado. MEDIDAS PROTETIVAS: "........." OBSERVAÇÃO: 

Em caso de descumprimento das medidas pelo representado, entre em 

contato, imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil, 
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Defensoria Pública, Ministério Público ou o Juízo da respectiva Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. No caso de audiência de conciliação e 

saneamento, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 334 do CPC), 

ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados 

os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 2. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 do CPC). 3. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. POCONÉ, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

HUANA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

HUANA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018415-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

GLEICIANE GERMANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012831-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARLOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE NICOLAU (REQUERENTE)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011575-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JUVELINA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017769-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARISNALVA ROICE QUEIROZ JIMENES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:15
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011570-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012830-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARLOS DA FONSECA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017745-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

IZARDINO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012828-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA HELENA DE JESUS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017574-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019388-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERCULANA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010511-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

REGINALDO BULHOES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012823-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO PONOCENO DE ARRUDA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

ANGELITA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012825-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOUZA PONCE (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017450-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MARLETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SOUZA SANTOS LANGE (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000664-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO SEBASTIAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010875-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELENO DELGADO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017079-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SAMOEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE GOMES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE GOMES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018450-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NEUCILETE MARCOLINA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012890-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OLINDINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE PONOCENO DE ARRUDA BOLENER (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NARCINIL LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NARCINIL LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016985-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDVANIA MARIA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO CARMELIO CALABRIA NETO (REQUERENTE)

ROSEMARA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016569-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SERGIO PAULA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DO CARMO (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018650-33.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JANETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018650-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH DOS SANTOS (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015998-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 10:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014163-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018651-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ARRUDA FIALHO RONDON (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018651-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ARRUDA FIALHO RONDON (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015975-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR NERIS DOS SANTOS REZENDE (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010580-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018666-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY NEVIS DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018666-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY NEVIS DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ANILDO GONCALO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015972-45.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLASTICA RIBEIRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-42.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

CATARINO ALFA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013850-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE CRISTINA DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DHENER VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010698-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

SANDRACREIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019493-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

ADELAIL IZALTINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018673-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018673-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013892-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 03 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019092-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

NELSON GONCALO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017871-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOSIA MACHADO RAMALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015845-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JUSTINO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018718-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ORESTE DE AMORIM (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018718-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ORESTE DE AMORIM (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-92.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

MARIO BOAVENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 08:55 Tipo: 

Conciliação Sala: Poconé - Migração Data: 25/04/2016 Hora: 18:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-14.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESISLAINE RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017865-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ZENITE ALBINO DE ALMEIDA POMPEU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018714-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018714-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 09:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 06/11/2018 Hora: 10:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

CLOVIS LENTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE INES DE MORAES (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 02 - ENERGISA - POCONÉ Data: 08/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017867-41.2016.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EDVANDO LUIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017856-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PINTO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017854-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017859-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017857-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017845-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017849-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ELIZA DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 01 - ENERGISA - POCONÉ Data: 07/11/2018 Hora: 09:35

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018807-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIETH ANTONIA MENDES (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PROCESSO n. 

8018807-06.2016.8.11.0028 Valor da causa: $31,520.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUZIETH ANTONIA MENDES Endereço: Rua COMUNIDADE PIRIZAL, 

0, ZONA RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Rua Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, CEMAT, Bandeirantes, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo 

passivo, para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SALA 05 - ENERGISA - POCONÉ Data: 

06/11/2018 Hora: 08:45 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço 

acima indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 
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prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 10 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO CORDEIRO FARIAS (AUTOR(A))

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para querendo, no prazo legal, presentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ADOLFO DA ROCHA (EXEQUENTE)

FRANK SINARA RESENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000526-57.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ADAIR ADOLFO DA ROCHA EXECUTADO: PAULO ROBERTO 

DA CUNHA Considerando a certidão do oficial de justiça (fl. 26), 

expeça-se novo mandado de citação nos moldes de decisão de fl. 24, a 

fim de localizar o executado. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 Despacho

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63741 Nr: 1255-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DE CARVALHO, JOAO EUDE DE 

CARVALHO, IZAIAS MARCIO DE CARVALHO, BENEDITA JULIA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTINA GONÇALVES 

CARVALHO, BENEDITO BASILIO DE CARVALHO, PAULO ADRIANO 

CARVALHO, GONÇALINA EUSA DE CARVALHO, SAMUEL LUCAS DE 

CARVALHO, WANDERSON DE PAULA DE CARVALHO, MAIARA ELISA DE 

PAULA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos requerentes para pagamento referente as cartas 

precatórias de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86013 Nr: 6789-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT

 INTIMAÇÃO DE NOMEAÇÃO COMO CURADOR ESPECIAL:

DECISÃO

Considerando que a requerida Bonfim da Silva de Cerqueira se encontra 

em lugar incerto e não sabido, no termos do art. 256 do CPC/2015, defiro o 

pedido de citação por edital.

Com o transcurso do prazo in albis, tendo em vista que a ação foi 

proposta pela Defensoria Pública, nomeio como curador especial o Doutor 

Itiel Gomes Costa, OAB/MT n. 21.499, que deverá ser intimado da 

nomeação e para apresentar contestação no prazo legal.

Após, intime-se para impugnação e retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2738-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsi Antônio Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, EURÍPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8314, Gustavo 

Muniz Feitosa - OAB:GO 31.342

 Considerando a petição retro, designo audiência de conciliação para o dia 

23 de outubro de 2018, às 14h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 1310-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Pereira da Silva, Margarete 

Nogueira Silva, Idael Pereira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 Despacho

Designo audiência de conciliação para o dia 23 de outubro de 2018, às 

13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 3791-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestarem-se no prazo comum de 10 

(dez) dias, sobre os laudos periciais juntados autos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20706 Nr: 657-02.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gina Ferreira Rios, Leila Ferreira Rios, Osmar Goro 

Takahashi, Joel Ferreira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, Paulo 

Egídio da Silva Abreu, Eracilde Salomão Kunde, Antônio Ribeiro Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Souto Júnior - OAB:MG 

93598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Decisão

 A fim de melhor instruir o feito e possibilitar o contato direto com as 

partes, DEFIRO a produção de provas orais. Assim sendo, designo 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 27 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 12H30MIN (horário oficial de Mato Grosso), 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes 

da audiência.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Cadastre-se o Dr. Rhandell Bedim Louzada, advogado do requerido Carlos 

Alberto de Oliveira Guimarães (fl. 458).

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44656 Nr: 3892-34.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M DE J S BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Vistos em correição.

Proceda-se à conferência dos documentos juntados, promovendo o 

Gestor Judiciário o devido impulsionamento.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-34.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

DIVINO DE SA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES GALDINO (REQUERIDO)

PATRICIA GOMES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010013-34.2015.8.11.0059. REQUERENTE: DIVINO DE SA GONCALVES 

REQUERIDO: TIAGO GOMES GALDINO, PATRICIA GOMES DE LIMA O Autor 

foi intimado, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data (ID. 8715777). Dessa forma, não há motivo 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Assim, 

diante da inércia do requerente em não promover a diligência que lhe 

competia, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA 

SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para 

que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 10 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-58.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDA SOARES DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010132-58.2016.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: RONILDA SOARES DE BRITO A requerente solicitou o prazo 

de 05 (cinco) dias para informar nos autos o endereço atualizado da 

Requerida. Contudo, em documento acostado aos autos (ID 8424474), 

informou não ter encontrado nenhum endereço. Diante da inércia da 

requerente em não promover a diligência que lhe competia, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 

10 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-58.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RONILDA SOARES DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010132-58.2016.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: RONILDA SOARES DE BRITO A requerente solicitou o prazo 

de 05 (cinco) dias para informar nos autos o endereço atualizado da 

Requerida. Contudo, em documento acostado aos autos (ID 8424474), 

informou não ter encontrado nenhum endereço. Diante da inércia da 

requerente em não promover a diligência que lhe competia, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juíza Leiga para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 

10 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-48.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SATORO SASANO (REQUERENTE)

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

WANDER CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010036-48.2013.8.11.0059. REQUERENTE: SATORO SASANO 

REQUERIDO: WANDER CARLOS DE SOUZA, CARGILL AGRICOLA S A, 

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, conforme se observa no termo 

digitalizado nos autos. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação 

do presente projeto de sentença com arrimo no artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo 

Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, 

da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto 

Alegre do Norte-MT, 10 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-48.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SATORO SASANO (REQUERENTE)

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

WANDER CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010036-48.2013.8.11.0059. REQUERENTE: SATORO SASANO 

REQUERIDO: WANDER CARLOS DE SOUZA, CARGILL AGRICOLA S A, 

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, conforme se observa no termo 

digitalizado nos autos. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação 

do presente projeto de sentença com arrimo no artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo 

Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, 

da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto 

Alegre do Norte-MT, 10 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-48.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SATORO SASANO (REQUERENTE)

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

WANDER CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010036-48.2013.8.11.0059. REQUERENTE: SATORO SASANO 

REQUERIDO: WANDER CARLOS DE SOUZA, CARGILL AGRICOLA S A, 

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, conforme se observa no termo 

digitalizado nos autos. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação 

do presente projeto de sentença com arrimo no artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo 

Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, 

da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto 

Alegre do Norte-MT, 10 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-48.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SATORO SASANO (REQUERENTE)

JADER FRANCISCO DEI RICARDI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

WANDER CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010036-48.2013.8.11.0059. REQUERENTE: SATORO SASANO 

REQUERIDO: WANDER CARLOS DE SOUZA, CARGILL AGRICOLA S A, 

ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para a audiência, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, conforme se observa no termo 

digitalizado nos autos. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para homologação 

do presente projeto de sentença com arrimo no artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO JUÍZA LEIGA Vistos, etc. Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo 

Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, 

da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto 

Alegre do Norte-MT, 10 de outubro de 2018. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES PEREIRA VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000846-10.2018.8.11.0059. REQUERENTE: RAIMUNDO CARNEIRO DA 

COSTA REQUERIDO: JONES PEREIRA VIANA Considerando que no dia 

08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta Comarca (portaria 

n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 30 de outubro de 

2018, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Outrossim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA PEREIRA DA SILVA 01753965152 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000998-58.2018.8.11.0059. REQUERENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - 

ME REQUERIDO: SILMARA PEREIRA DA SILVA 01753965152 Recebo a 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 

2018, às 16h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso), durante a 

semana nacional da conciliação. Caso não haja acordo, as requeridas têm 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-41.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010073-41.2014.8.11.0059. REQUERENTE: WELLINGTON DANIEL SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Considerando a informação de que 

o requerido não foi citado, bem como intimado para comparecer a 

solenidade, conforme AR anexado, defiro pedido retro, razão pela qual 

redesigno audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 

16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), durante a semana 

nacional da conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DORACI JERONIMO DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000741-33.2018.8.11.0059. REQUERENTE: DORACI JERONIMO DE JESUS 

BRITO REQUERIDO: N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP 

DORACI JERONIMO DE JESUS BRITO ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de N M C 

DA SILVA COMÉRCIO – ME (JEQUITIBÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS), 

ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte autora que, ao 

tentar realizar uma transação comercial, foi impedida em virtude de 

inscrição de seu nome no SPC por parte da requerida. Contudo, assevera 

que desconhece tal dívida que deu origem ao débito em questão. Assim, 

requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome perante os 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. É o breve relato. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, principalmente o 

comprovante de negativação anexado aos autos. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 
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antecipada pode ser a qualquer tempo revogado ou modificado, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida N M C DA 

SILVA COMÉRCIO – ME (JEQUITIBÁ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS), no 

prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte 

Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 

17h00 (horário oficial de Mato Grosso), durante a semana nacional da 

conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

LARISSA DA SILVA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS VORMSI LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000947-47.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS VORMSI LTDA. 

MARCELO RODRIGUES SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada em face de PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIEMNTOS VORMSI LTDA, todos qualificados nos autos. Aduz a 

parte autora que adquiriu os lotes números 013 e 014, ambos na quadra 

10, situados na Rua 19, s/n, loteamento Santos Dumont, nesta cidade. 

Contudo, em que pese à cobrança mensal pela concessionária de energia 

(empresa Energisa) da taxa de iluminação pública, no referido loteamento 

,não há ou ainda não foi viabilizado projeto de instalação da iluminação 

pública para o referido loteamento. Entendendo presentes os requisitos, 

requereu a concessão de liminar a fim de que seja determinado a 

requerida a instalação da iluminação pública nos lotes supramencionados, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. É o breve relato. Decido. Segundo a 

jurisprudência, “independente de se tratar da modalidade loteamento ou 

desmembramento, para o parcelamento do solo urbano é necessário o 

cumprimento de diversos requisitos mínimos, priorizando o interesse social 

e a dignidade da pessoa humana, a serem cumpridos, em principio, pelo 

loteador” – (STJ, AgRg no AREsp 125.796/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 

01/04/2016). De mais a mais, de acordo com o que preceitua a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (Lei federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979), é dever do loteador a regularização do loteamento, realizando o 

pleno atendimento às disposições legais pertinentes. Veja-se : “Art. 2º. O 

parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das 

legislações estaduais e municipais pertinentes . (...) § 5º A infra-estrutura 

básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias 

de circulação (...). Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de 

desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário 

dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da 

aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:(...) V - cópia do ato 

de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela 

Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras 

exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das 

vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e 

logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da 

aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, 

acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução 

das obra (...)." Nesse contexto, a obrigação que se imputa ao loteador 

decorre de lei, a qual determina o que deve ser observado como 

infraestrutura básica: equipamentos urbanos de escoamento das águas 

pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água 

potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. No caso 

em tela, constata-se, pelos documentos jungidos nos autos, que a 

requerida está comercializando os lotes urbanos, sem, contudo, observar 

o disposto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, especialmente quanto 

ao informado na exordial de ausência de iluminação pública, por 

conseguinte, o deferimento da liminar é medida que se impõe. POSTO 

ISSO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido liminar para 

determinar a parte requerida que, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize 

iluminação pública nos lotes n. 013 e n. 014 (quadra 10), ambos situados 

na Rua 19, s/n., no loteamento Santos Dumont, com fim de assegurar a 

regularização completa do loteamento e adequá-lo às exigências da 

legislação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 05.11.2018, às 

14h30 (horário oficial de Mato Grosso), durante a semana nacional da 

conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DHONNES SOUSA GUSMAO (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000746-55.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCOS DHONNES SOUSA 

GUSMAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Considerando que no 

dia 08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta Comarca (portaria 

n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 30 de outubro de 

2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Por fim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000745-70.2018.8.11.0059. REQUERENTE: VALDIMAR FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Considerando que no dia 

08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta Comarca (portaria 

n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 30 de outubro de 

2018, às 13h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não 

haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 
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para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Por fim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA NICOLAU ZANON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000740-48.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALESSANDRA NICOLAU 

ZANON REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Considerando que no dia 

08.10.2018 foi decretado ponto facultativo nesta Comarca (portaria 

n.056/2018-DF), redesigno a solenidade retro para o dia 30 de outubro de 

2018, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Por fim, tendo em vista os Princípios da 

Celeridade e Simplicidade, que regem os atos praticados sob a égide da 

Lei 9.099/95, caso necessário, autorizo a intimação das partes por 

telefone. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-09.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE AMERICO VANDERLEY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010004-09.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA MARLENE AMERICO 

VANDERLEY REQUERIDO: OI S/A Tendo em vista a tempestividade 

certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões 

recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma 

Recursal competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

LARISSA DA SILVA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS VORMSI LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000947-47.2018.8.11.0059. REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES SILVA 

REQUERIDO: PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS VORMSI LTDA. 

MARCELO RODRIGUES SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada em face de PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIEMNTOS VORMSI LTDA, todos qualificados nos autos. Aduz a 

parte autora que adquiriu os lotes números 013 e 014, ambos na quadra 

10, situados na Rua 19, s/n, loteamento Santos Dumont, nesta cidade. 

Contudo, em que pese à cobrança mensal pela concessionária de energia 

(empresa Energisa) da taxa de iluminação pública, no referido loteamento 

,não há ou ainda não foi viabilizado projeto de instalação da iluminação 

pública para o referido loteamento. Entendendo presentes os requisitos, 

requereu a concessão de liminar a fim de que seja determinado a 

requerida a instalação da iluminação pública nos lotes supramencionados, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. É o breve relato. Decido. Segundo a 

jurisprudência, “independente de se tratar da modalidade loteamento ou 

desmembramento, para o parcelamento do solo urbano é necessário o 

cumprimento de diversos requisitos mínimos, priorizando o interesse social 

e a dignidade da pessoa humana, a serem cumpridos, em principio, pelo 

loteador” – (STJ, AgRg no AREsp 125.796/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 

01/04/2016). De mais a mais, de acordo com o que preceitua a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (Lei federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 

1979), é dever do loteador a regularização do loteamento, realizando o 

pleno atendimento às disposições legais pertinentes. Veja-se : “Art. 2º. O 

parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das 

legislações estaduais e municipais pertinentes . (...) § 5º A infra-estrutura 

básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 

escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias 

de circulação (...). Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de 

desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário 

dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da 

aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:(...) V - cópia do ato 

de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela 

Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras 

exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das 

vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e 

logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da 

aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, 

acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução 

das obra (...)." Nesse contexto, a obrigação que se imputa ao loteador 

decorre de lei, a qual determina o que deve ser observado como 

infraestrutura básica: equipamentos urbanos de escoamento das águas 

pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água 

potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. No caso 

em tela, constata-se, pelos documentos jungidos nos autos, que a 

requerida está comercializando os lotes urbanos, sem, contudo, observar 

o disposto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, especialmente quanto 

ao informado na exordial de ausência de iluminação pública, por 

conseguinte, o deferimento da liminar é medida que se impõe. POSTO 

ISSO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido liminar para 

determinar a parte requerida que, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize 

iluminação pública nos lotes n. 013 e n. 014 (quadra 10), ambos situados 

na Rua 19, s/n., no loteamento Santos Dumont, com fim de assegurar a 

regularização completa do loteamento e adequá-lo às exigências da 

legislação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 05.11.2018, às 

14h30 (horário oficial de Mato Grosso), durante a semana nacional da 

conciliação. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALCY PEREIRA SOBRINHO BRITO (AUTOR(A))

CARITA PEREIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000270-17.2018.8.11.0059 VALCY PEREIRA SOBRINHO BRITO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para apresentar impugnação a contestação, no prazo legal. Porto Alegre 

do Norte/MT, 10 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000349-93.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

JESUINA DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000349-93.2018.8.11.0059 JESUINA DA SILVA OLIVEIRA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo legal. Porto Alegre do Norte/MT, 10 

de outubro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47519 Nr: 3300-53.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidimar Francisco de Morais, Luzia Pereira Moraes 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Leotério da Silva, Mauro Cambirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 Fixo o prazo de 5 dias pra apresentação dos endereços das testemunhas 

arroladas.Posteriormente tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53954 Nr: 3349-60.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Borges dos Santos - 

OAB:17438-B, Lauro Prestes de Oliveira Junior - OAB:4712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Considerando a intimação para recolhimento de custas, consigno que a 

autora e beneficiaria de justiça gratuita conforme decisão de instancia 

superior (Folha 40 a 43).

Assim determino a expedição do mandado referido na fl.169(constatação 

no Sitio Santa Luzia e São Bento), independentemente de custas e 

recolhimento de despesas processuais.

Esta audiência foi designada para oitiva de testemunhas e depoimento 

pessoal do réu, tendo, posteriormente, a parte indicado a necessidade da 

intimação de uma testemunha (Celso Paulo Kremer) e concordado com o 

adiamento do depoimento do réu, tendo comprometido de apresenta o 

croqui do endereço das testemunhas.

Assim designo a data de 31 de outubro de 2018 às 15 horas de Cuiabá, 

para realização de audiência de instrução.

Tendo sido apresentado o croqui expeça mandado para as testemunhas 

Celso Paulo Kremer, sem a necessidade de recolhimento de custas.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53729 Nr: 3178-06.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Guimarães Vieira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valencia Material Para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - 

OAB:35576

 Abre-se vista as partes, primeiro para o autor, depois para a ré, para 

apresentação de alegações finais escritas, nos prazos sucessivos de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48683 Nr: 4437-70.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Roos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piraguassu Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas 

para distribuição da carta precatória junto ao Juízo deprecado, juntando 

nos autos o comprovante de pagamento ou para que compareça na 

Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta Precatória expedida 

nos autos, providenciando a distribuição da mesma no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19209 Nr: 30-89.2011.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moura Leal - 

OAB:4833/GO

 Aqui se tem ação cautelar de busca e apreensão, proposta por NELSON 

GOMES DO NASCIMENTO em face de SEMEC – SERVIÇOS DE 

MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

A presente demanda foi ajuizada em 07/01/2011, sendo que, ao receber a 

inicial, este Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida.

Após, dentro do interregno legal, a requerente propôs a ação principal, 

distribuída sob o código nº19707.

Em 11/07/2014, foi prolatada sentença nos indigitados autos e, após a 

interposição de recurso, foi efetivada a remessa à 2ª instância, 

oportunidade em que foi dado parcial provimento ao apelo interposto pelo 

autor.

Após, a requerente apresentou pedido de cumprimento de sentença, 

tendo este Juízo suspendido a execução, a fim de que o requerente 

esclarecesse outras questões afetas ao feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, determino o desentranhamento da petição contida às folhas 

82/91, devendo ser feito seu encarte na contracapa dos autos, visto que 

o pedido manejado nas aludidas folhas já foi devidamente apresentado 

nos autos em apenso, sendo àquele o feito em que deve ser processado 

o indigitado pedido.

De outro vértice, diante da narrativa alhures relatada, estando os autos 

principais em fase de execução de sentença, verifica-se que inexistem 

razões para prosseguimento do presente, haja vista a perda do objeto e 
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interesse nestes autos.

Assim, sem maiores digressões, com fulcro no artigo 485, VI, cumulado 

com o artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinto o presente feito por ausência de interesse processual 

subsequente.

Isento de custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição 

de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45827 Nr: 1638-54.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miguel Fernandes Naves, alcunha "Zezinho", Valni 

Roque Volpato & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria Gameleira S A, Tupaciguara Pecuária 

e Agricultura Ltda, Eduardo de Queiroz Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson Jose de Castro - 

OAB:6214-b, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:25382

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar o advogado da parte 

requerida que os autos já se encontram desarquivados.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 5620-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco", 

Eurípedes Borges da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Considerando a manifestação de ref. 86, DEFIRO o pedido do advogado 

dativo e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

Outubro de 2018, às 08h00min (horário oficial de MT).

 Expeça-se mandado de intimação das testemunhas Alexssandro Dias, 

Ademir Antônio Lang e Demilson Barroso Pinto.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva das testemunhas Ariadina 

Pereira da Silva, Gonçalves Alves dos Santos e Elismá Dias Pereira. Com a 

resposta do oficio de ref. 69, expeça-se o necessário.

 Por fim, oficie-se requisitando escolta dos réus. Cientifique-se o Ministério 

Público, Defensoria Pública e Advogado Dativo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101169 Nr: 3169-05.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonfim Rodrigues Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT17816

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Tendo em vista que restou infrutífera a audiência outrora agendada, 

redesigno a solenidade para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h30min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Requisite-se a presença de Marcos Lira da Silva, policial militar arrolado 

pela acusação.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, visto que a defesa do 

acusado, perante o Juízo de origem, é promovida por defensor dativo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11539 Nr: 190-22.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Augusto Diniz Pereira, Wanderson 

Rodrigues Pereira, Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hauny Rodrigues Pereira - 

OAB:46968-GO, SABRINY MARQUES RODRIGUES - OAB:45811-GO, 

Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT, Waldercy Ribeiro da Cunha 

- OAB:5525/GO

 DECISÃO

Considerando que não foi expedida carta precatória de intimação do réu 

Wanderson Rodrigues Pereira, objetivando o comparecimento na presente 

solenidade, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de dezembro de 2018, às 14h00 (horário oficial de Mato Grosso).

 Homologo a desistência da testemunha Joaquim de Tal.

 Expeça-se carta precatória de intimação para o réu Wanderson 

Rodrigues Pereira.

 Requisite-se a devolução das missivas de fls. 477/478 

independentemente de cumprimento.

 Expeça-se mandado de intimação para os réus Ronildo Chaves Rodrigues 

no endereço de fl. 329 e Lourival Augusto Diniz Pereira no endereço de fl. 

338.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Canarana-MT, com o 

escopo de colher o depoimento de Ana Paula Carvalho Rodrigues 

(endereço de fl. 485). Levando em conta que já fora expedida carta 

precatória para a comarca de Barra do Garças-MT com o objetivo de ouvir 

Antônio Bortolaia, oficie-se ao juízo deprecado para que seja incluída na 

deprecata código 284965 também a testemunha Marcos Thomaz dos 

Santos (endereço: Rua independência, nº 1358, Bairro Campinas, Barra 

do Garças/MT), devendo ser encaminhado a cópia dos depoimentos 

prestados na fase policial.

 Oficie-se requisitando o IPC Adão Delgado da Silva.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Manoel 

Rodrigues da Silva. Intime-se a defesa do acusado Wanderson para 

fornecer novo endereço da testemunha Giselly Machado Borges Sá.

 Por fim, abra-se vista ao MPE para tentativa de localização das 

testemunhas Maria Abreu Costa, Ana Cecilia Rodrigues Parente e 

Valdemar Miranda da Conceição.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 3216-36.2017.811.0019

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Valdir Marques Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar-se nos autos no prazo de 10 (dez) dias, acercado 

ressarcimento do valor solicitado.

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32741 Nr: 79-46.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON LUIZ ALVES, Cpf: 

30137055900, Rg: 2250873, Filiação: Maria Azarias Alves e João Luiz 

Alves, data de nascimento: 11/02/1951, brasileiro(a), natural de 

Enchaporã-SP, casado(a), aposentado, Telefone 6684009294. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

punitiva estatal, para CONDENAR o acusado WILSON LUIZ ALVES, já 

qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 306, 

“caput”, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).Em atenção ao 

critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da 

individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a 

dosar a pena, sendo necessário aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento. Analisadas as diretrizes do artigo 59 

do CP, denoto que o réu possui culpabilidade elevada porque tinha ciência 

que o medicamento que utiliza, por si só, provoca efeito colateral 

consistente no estímulo à tontura, alterando sua capacidade psicomotora. 

Nesta vereda, também era sapiente que aquele não deveria ter interação 

com álcool, o que demonstra um juízo de reprovabilidade acima da média, 

pois é consabido que quanto menor a capacidade de raciocínio e reflexo 

maior será o perigo in abstrato desta infração. Tal fato merece ser 

valorado negativamente, pois não há dúvidas do perigo que a sociedade 

correu com essa conduta. Apesar de possuir ações penais em trâmite por 

fato superveniente a este delito discutido deixo de apreciar seus 

antecedentes, tal como orienta a Súmula 444 do STJ. Inexistem elementos 

comprobatórios da conduta social do réu colhido em juízo, avaliados por 

fatores como: convívio social, familiar e laboral deixo de valorá-la. O 

motivo do crime é desconhecido. As circunstâncias do crime estão 

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar que extrapole os seus 

limites. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não há 

que se falar em comportamento da vítima.À vista das circunstâncias 

judiciais analisadas, e levando em conta a pena prevista para o crime, fixo 

a pena-base em 10 (dez) meses de detenção, e multa no patamar de 50 

(cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do 

salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto 

no art. 60, do Código Penal. Na segunda fase de dosimetria de pena, 

constato a presença da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, e por 

isso, atenuo a pena em 02 (dois) meses, e em 10 (dez) dias-multa, ficando 

o sentenciado condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, e ao 

pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 

(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Não 

concorrem circunstâncias agravantes, e tampouco causas de diminuição 

e aumento de pena, razão pela qual torno a pena anteriormente imposta 

como definitiva. Condeno o acusado, ainda, à pena de suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da 

condenação.Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, e diante da natureza da pena imposta (detenção), fixo o 

regime aberto para cumprimento de pena, cujas condições de cumprimento 

serão estabelecidas em audiência admonitória, levando-se em conta que é 

notório não haver vagas em tal regime no Estado de Mato Grosso.Diante 

da existência de uma circunstância judicial negativa, que é grave, torna-se 

incabível na espécie a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, bem como a concessão de “sursis”. Concedo ao réu 

o direito de recorrer em liberdade, não havendo motivos para se decretar 

sua prisão preventiva, salvo se por outro motivo estiver preso.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por 

ter sido assistido por defensora dativa. Deixo de fixar indenização mínima, 

por não haver pedido expresso na denúncia, e tampouco elementos para 

aferir o valor.Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando-a à 

Vara de Execuções Penais;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral 

para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes. d)Oficie-se ao 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e ao Detran-MT, comunicando 

aos referidos órgãos sobre a suspensão do sentenciado de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo imposto 

nesta sentença, conforme dispõe o art. 295 do CTB).Por fim, fixo, a título 

de honorários à defensora dativa nomeada, Dra. Jéssica Rodrigues de 

Souza, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22870 –O, o valor de 09 (nove) 

URHs, quantia esta que leva em consideração sua efetiva atuação no 

feito. Expeça-se certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos 

Gaúchos/MT, 16 de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vânia Cristina Machado 

Blau, digitei.

Porto dos Gaúchos, 09 de outubro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21721 Nr: 740-64.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.A Busaquera-ME, Katiane Aparecida 

Busachera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Nilton 

Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca do Mandado de avaliação juntado às fls. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1591 Nr: 152-14.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rogério Fockink

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da CP devolvida e juntada às fls. 260/262.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13506 Nr: 1254-85.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Batista do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 INTIMO o requerente através de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos às fls. 177/183.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000148-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO (ADVOGADO(A))

NAILCE FRANCISCA DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sob pena de aplicação das disposições do art. 

485 e ss, do CPC (Lei n. 13.105/15).

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2018-CNPar

A Doutor a Janaína Cristina de Almeida, MMª Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de São Félix do Araguaia , Estado de Mato Grosso, e 

uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Flávio Sousa Nogueira, matrícula 32749, 

Gestor Judiciário Substituto da Segunda Vara desta Comarca de São Félix 

do Araguaia/MT, estará af astado de suas funções , usufruindo de férias , 

no período de 15.10.2018 a 29.10.2018.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Caymmi Sousa e Sil va, Analista Judiciário, matrícula 

32670, para exercer em comissão a função de Gestor Judiciário da 

Segunda Vara, no período de afastamento do titular, com efeitos a partir 

da publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia, 10 de outubro de 2018

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35429 Nr: 1517-89.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walque Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Em atenção às normas da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito com o fim de 

INTIMAR a defesa do réu para manifestar-se nos termos do art. 422 do 

CPP, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145033 Nr: 1890-13.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Tragino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção às normas da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito com o fim de 

INTIMAR a parte Autora para Impugnar a Contestação às fls. 44-52, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145713 Nr: 2358-74.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. A. M. Participações Ltda, Claúdio Antonio Buziquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular. Deverá, ainda, certificar a 

presença de indicativos de turbação e sua provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18200 Nr: 1172-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandimar Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilma Barbosa dos Santos - 

OAB:28.003-DF, Paulo Roberto dos Santos - OAB:DF 11.837

 Soma-se a isso, o fato de que o Requerido também não manifestara no 

presente feito, ocasião em que fora intimado pelo seu advogado via DJE, 

uma vez que este não fora encontrado no endereço informado em sua 

peça contestatória, conforme certidão de fls. 162. Assim, deve ser 

considerado que tanto a requerente como o requerido não possuem 

interesse no prosseguimento do feito, não vislumbrando qualquer 

irregularidade/ilegalidade em sua extinção, ante o abandono da causa pela 

autora. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso III e §1°, c/c inciso V do artigo 77, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas, eis que o feito tramita sob o palio da justiça 

gratuita. Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes 

pessoalmente intimados. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146205 Nr: 2646-22.2018.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thana Deyse Silva Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson da Silva Carmo, Káthia da Silva Carmo 

Morais, Ubiratan Silva Carmo, De Cujus Antônio Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Costa Batista - 

OAB:MT 24731/O

 Vistos.

 Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita.

 Considerando que o “de cujus” falecera em junho de 2018, sendo que até 

a presente data não fora aberto o inventário pela sua cônjuge no prazo 

legal (art. 609 do CPC), por ora, nomeio inventariante Thana Deyse Silva 

Carmo, nos termos do art. 617, inciso III, que prestará compromisso em 05 

(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.

Citem-se, após, os herdeiros, bem como as Fazendas Públicas (CPC, art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.
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Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 634) e digam, 

em 15 (quinze) dias (art. 637).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638).

Se a inventariante, no curso do processo, for autorizada a levantar ou 

sacar alguma importância que tiver no nome do falecido, observar-se-á o 

disposto no art. 919 do CPC, inclusive às sanções.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedido o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45882 Nr: 1928-30.2015.811.0017

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orixy Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o 

atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito 

com base nesta norma jurídica. Neste giro, deve-se aplicar com base no 

NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a parte autora interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito. 

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Saem os 

presentes pessoalmente intimados. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146420 Nr: 2785-71.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Fabricio Lazarin, Gilberto Lazarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio Ferreira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a inicial, verifico que a procuração em que o Autor teria 

outorgado poderes às fls. 16, encontra-se incoerente com os presentes 

autos, uma vez que o Sr. Gilberto Lazarin, o qual seria procurador do 

Requerente Mateus Fabricio Lazarin, não possui poderes para representar 

em Juízo o autor neste feito, uma vez que o instrumento procuratório 

apresentado às fls. 13/15 lhe dá poder apenas para representar o autor 

perante o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, regularizando 

sua representação processual, uma vez que ausente documento 

indispensável válido (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento da 

inicial.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144542 Nr: 1657-16.2018.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tatuibi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3MS - Empreendimentos Participações e 

Comércio Ltda, KAMAN - Empreendimentos e Participações e Comércio 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Carvalho Aprigliano - 

OAB:142260/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, por ausência da comprovação 

do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No mais, cite-se 

a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a 

parte autora para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação. Intimações e diligências necessárias. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42867 Nr: 142-48.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Rocha Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 42867

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face 

da decisão de fls. 70/71, alegando omissão e erro material.

 Assevera que a decisão foi omissa ao não apreciar o acordo entre as 

partes, pois a ora embargante concordou com os cálculos apresentados 

pelo INSS à fl. 61. Com isso, deve ser atribuído efeito modificativo aos 

embargos de declaração, para homologar os cálculos apresentados pelo 

INSS à fl. 61.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

decisão de fato foi omissa no ponto impugnado.

Isso porque, a decisão embargada não observou a existência de 

manifestação da requerida concordando com os cálculos apresentados 

pelo INSS (fl. 69).

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO para sanada a omissão, atribuir efeito modificativo, 

passando, assim, a constar do fundamento e dispositivo da decisão de fls. 

70/71, o seguinte:

 “Diante da concordância da parte autora/exequente com os cálculos da 

autarquia requerida, homologo os cálculos acostados aos autos à fl. 61.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal – parcelas atrasadas em favor da 

autora/exequente (R$ 10.337,36), e o relativo aos honorários 

sucumbenciais devidos a advogada (R$ 963,17).

 Comunicado nos autos o depósito, expeçam-se os respectivos Alvarás 

para levantamento dos valores.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.”

 São Félix do Araguaia/MT, 09 de outubro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41009 Nr: 1557-03.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudenei Mussi
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DOMINGUES 

VALADARES - OAB:40819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Em atenção à decisão de fl. 176, IMPULSIONO o feito a Vossa Excelência 

para apreciação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134680 Nr: 1270-69.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ribeiro Pinto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28/03/2019 as 

17:40 hrs (MT). Intime-se o advogado da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. O causídico deve ainda ser advertido para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intimem-se a 

autora e a autarquia requerida da data designada. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14472 Nr: 1310-66.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Max Joaquim Pereira de 

Almeida Hellebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, extingo o processo com exame do mérito. Sem custas e 

honorários, a teor do art. 18 da Lei 7.347/85.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, e, após as anotações e baixas de 

estilo, arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21126 Nr: 2030-28.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ione de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural por 

invalidez proposto por Valdete Ione de Oliveira, por conseguinte, extingo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários e custas 

judiciais, pelo fato da autora ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32246 Nr: 888-52.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bibiana Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença oposta, e 

homologo os cálculos do contador judicial às fls. 123/123verso, 

mantendo-se íntegro o processo executivo. Condeno a parte 

autora/exequente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

excesso de execução. Ressalto, todavia, que as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, eis 

que a autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3.º, do CPC. Por fim, nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de 

Processo Civil, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), 

separadamente, referente ao valor principal – parcelas atrasadas em 

favor da autora/exequente (R$ 38.167,04), e o relativo aos honorários 

sucumbenciais da sua advogada (R$ 1.181,22). Comunicado nos autos o 

depósito/pagamento, expeçam-se Alvarás eletrônicos para levantamento 

dos valores. Após, tornem conclusos para extinção pelo pagamento. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 1265-23.2011.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Jesus Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte autora deu entrada no requerimento de cumprimento de sentença, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

112/155).

 Em contínuo foi determinada a intimação da autarquia requerida para, 

querendo, oferecer impugnação (fl. 157).

 Seguiu-se manifestação da autarquia requerida no sentido de que não 

havia cálculos para impugnar (fl. 159verso).

 Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

 Considerando que a autarquia requerida não discordou dos cálculos do 

valor exequendo apresentados pela parte autora, deixando de oferecer 

impugnação à execução, homologo os cálculos acostados aos autos às 

fls. 113/114.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal – parcelas atrasadas em favor da 

autora/exequente (R$ 56.672,58), e o relativo aos honorários 

sucumbenciais devidos ao advogado (R$ 5.524,20).

 Comunicado nos autos o depósito, expeçam-se os respectivos Alvarás 

para levantamento dos valores.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39045 Nr: 2757-79.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Júnior Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a 

defesa para se manifestar nos termos do artigo 422 do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12814 Nr: 1631-38.2006.811.0017
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Souza Silva - 

OAB:3.470-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57415 Nr: 63-83.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Rodrigues da Silva, Cleonil Andrade da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Arantes Silva - 

OAB:GO/41.934, Maria Aprecida Faria Queiroz - OAB:GO/16.818

 PROCESSO/CÓD. Nº 57415 Vistos, etc.(...).Quanto ao réu Cleonil Andrade 

da Silva:Denota-se que o réu reside na comarca de Montes Claros de 

Goiás/GO, conforme fls. 89/90.Tendo em vista a apresentação de 

condições para suspensão condicional do processo, considerando que o 

réu reside em outra comarca, depreque-se a audiência para oferta de tal 

benefício, acompanhando a missiva as condições propostas à fl. 

100.Consigne-se na precatória que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e intimá-lo para a audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, devendo indagá-lo se este possui condições 

financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo 

que será assistido pela Defensoria Pública ou defensor nomeado pelo 

Juízo deprecado.Saliente-se que havendo recusa à proposta de 

suspensão condicional do processo, deverá o acusado apresentar neste 

Juízo de Porto Esperidião resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias 

após referida audiência, por escrito, em consonância com art. 396 do CPP, 

devendo a parte acusada manter seu endereço sempre atualizado nos 

autos.Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo, e não tenha declinado advogado, de 

imediato será nomeado advogado para responder à acusação.Acaso o 

réu aceite a proposta, fica suspenso o feito e o prazo prescricional pelo 

prazo estabelecido nas condições, a partir da audiência realizada no Juízo 

deprecado.Após a expedição da referida missiva, aguarde-se em arquivo 

provisório.Sobrevindo ofício informando que o réu aceitou as condições 

da proposta, .Quanto ao réu Ildo Rodrigues da Silva:Certifique-se a 

secretaria se a precatória de fl. 84 foi enviada para Iporá/GO, que é a 

cidade do endereço de Ildo, acaso tenha sido enviada, oficie-se aquela 

comarca dando conta da necessidade de cumprimento com urgência ou 

devolução, tendo em vista o lapso temporal de mais de 01 (um) ano 

transcorrido..Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 05 de outubro de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30316 Nr: 1369-97.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Assim, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Anderson Pires Bolandin, das penas ao réu impostas 

nos presentes autos tendo em vista a prescrição retroativa.Tendo em 

vista a nomeação de fl. 60, do Douto causídico Anderson Rogério Grahl 

OAB/MT nº 10565, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 10 

(dez) URH’s, levando em consideração a tabela da OAB e a extensão dos 

serviços prestados. Expeça-se a competente certidão. Procedam-se as 

comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.Por 

fim, conquanto o ilustre causídico tenha interposto recurso de apelação 

tempestivamente, dê-se vista dos autos ao mesmo para que se manifeste 

se ainda detém interesse em tal recurso. P. R. I. C.Tratando-se de 

sentença extintiva de punibilidade, tenho a intimação do réu como 

despicienda.Intime-se a defesa, bem como ciência ao MP.Não havendo 

interesse no recurso, de tudo cumprido e certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Porto Esperidião/MT, 05 de 

outubro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63688 Nr: 2043-64.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - 

OAB:285792

 Tendo em vista que a testemunha Paulo Remédio fora devidamente 

intimado, conforme certidão de fl. 32, não comparecendo para o ato nem 

mesmo apresentando justificativa para sua ausência, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 23/10/2018 às 10hs05min, devendo ser conduzido 

COERCITIVAMENTE.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a redesignação desta 

solenidade.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 1369-24.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pedro Suquerê

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 62608

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal em desfavor de Sebastião Pedro Suquerê, dando 

como incurso nas sanções penais previstas no art. 121, §2º, inciso II, c/c 

artigo 14, II, do Código Penal.

Incidente de prisão preventiva apenso sob o cód. 55644 

[388-92.2015.811.0098], em que fora decretada a prisão preventiva do 

acusado, devidamente cumprida em Juara/MT, no dia 03/11/2015 (fl. 36 

daquele).

O acusado foi colocado em liberdade pelo juízo de Juara/MT por entender 

pela desídia deste juízo em proceder com a regularização da prisão, bem 

como com o recambiamento do preso, o que tomou cabo no dia 09/06/2017 

(fls. 430/431).

É o relatório, fundamento e decido.

Compulsando os autos, denota-se que o acusado permaneceu preso por 

mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, e que está em liberdade há mais 

de 01 (um) ano e 03 (três) meses, assim, não encontra-se mais presentes 

os requisitos para a constrição cautelar previstos no art. 312 do CPP.

Pois bem, certamente com o decurso do lapso supra referido, desde a 

soltura do réu, não sendo demonstrada a necessidade de nova 

determinação de prisão, a situação de risco anteriormente apresentada se 

modificou, não mais persistindo. Assim, tenho que a liberdade deste não 

representa a periculosidade anteriormente exprimida.

Diante de todas essas ponderações, não comportando proporcionalidade 

entre o lapso temporal que o réu está solto, ausentes os motivos 

ensejados da custódia cautelar, com base no art. 316 do Código de 

Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor 

do acusado Sebastião Pedro Suquerê.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, devendo-se 

apenas recolher eventuais mandados de prisão expedidos.
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Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Cumpra-se o remanescente da decisão de fls. 493/493-v°.

Porto Esperidião/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54772 Nr: 1147-90.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Alessandro 

Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento.

Dou por encerrada a instrução processual, pelo que determino vistas às 

partes para apresentarem os memoriais finais no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, a começar pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 8671 Nr: 12-97.2001.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza Brauno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 REDESIGNO a audiência anteriormenta aprazada para 29/01/2019, às 

16:30h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 11171 Nr: 1061-66.2007.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delsuc Davi, Florismar Luiz Borges, Onofre 

Faustino de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19.734, Eduardo Santos de Paula - OAB:20135, Roozevelt Inácio 

Mamedes junior - OAB:19.735/MT

 Abram-se vistas ao Ministério Público e defesa dos réus Delsuc Davi e 

Florismar Luiz para se manifestarem, em 05 (cinco) dias, sobre a certidão 

de fl. 450.

Após, conclusos para saneamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28060 Nr: 157-75.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Faustino Vespaziano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Defiro o pedido de prazo para juntada de substabelecimento, devendo ser 

procedido no prazo de 05 (cinco) dias.

Homologo o pedido de desistência da oitiva da vítima Maria Ismeria correa.

Redesigno a presente audiência para o dia 23/04/2019, às 13:00h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Rodrigo de 

Lima, vez que apesar de devidamente intimado deixou de comparecer.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57528 Nr: 144-32.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Roberto Marques, Juliano Marques Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 Dou o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da procuração, bem 

como para a apresentação do atestado médico do réu Juliano.

Considerando a informação prestada pela neta da vítima, solicite-se a 

devolução da missiva expedida para a oitiva da testemunha Juliene sem 

cumprimento.

Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar, em 05 (cinco) 

dias, sobre a testemunha Juliene. Fornecido o endereço, depreque-se.

Redesigno a presente solenidade para o dia 22/01/2019, às 15:50h.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Walter Pereira 

da Silva, vez que apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57619 Nr: 225-78.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz Alves Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Redesigno a presente audiência para o dia 23/04/2019, às 13:20h.

Intime-se o policial civil Silas Ferreira da Silva, de forma pessoal, por ser 

policial civil e não militar.

Abram-se vistas às partes para se manifestarem sobre a vítima Anderson 

Pires Bolandim e Raimundo do Nascimento Ferreira, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Fornecidos os endereços, intime-se ou depreque-se, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60888 Nr: 845-56.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60888

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl. 169), recebo o recurso de apelação em 

seus efeitos legais.

Apresentadas as razões recursais e contrarrazões recursais, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 08 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55208 Nr: 98-77.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelicio Lacerda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 55208
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Vistos, etc.

Tendo em vista que o acusado mudou-se de endereço sem comunicar a 

este juízo, conforme certidão de fl. 128, decreto-lhe a revelia nos termos 

do art. 367 do CPP.

 Expeça-se edital de intimação para o réu da sentença penal condenatória 

de fls. 99/109.

Após, certificada a tempestividade (fl. 140), recebo o recurso de apelação 

em seus efeitos legais.

Apresentadas as razões e contrarrazões recursais, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 04 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 154-81.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Reinaldo da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Acolho a justificativa apresentada pelo réu, devendo o mesmo voltar a 

cumprir as condições estabelecidas à fl. 48, salientando que faltam ainda 

09 (nove) meses de comparecimento mensal, entre os dias 01 (um) e 10 

(dez) de cada mês, sendo que hoje já contará como um comparecimento, 

devendo agora comparecer no mês de novembro de 2018, e os 03 (três) 

meses de serviço comunitário.

Deverá o réu em 05 (cinco) dias comparecer à Casa de Apoios de Porto 

Esperidião, com cópia desta decisão, para iniciar o seu serviço voluntário.

Oficie-se à Casa de Apoios, a fim de informe se o réu compareceu e se 

está cumprindo o referido serviço.

Aguarde-se o término do prazo para cumprimento das condições e torno 

os autos e o prazo prescricional suspensos.

Cumpra-se.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 3600-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Girardi - OAB:79132/RS, 

ELIDO GIRARDI - OAB:11534/RS, MURILO DALMOLIN ROMITTI - 

OAB:92730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Francisco Ferigollo - 

OAB:7710/RS

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência da Oficial de Justiça mediante emissão de guia disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de 

Intimação, uma vez que a juntada de ref. 10 trata-se do pagamento de taxa 

judiciária e custas processuais. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1039-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeilson Pereira da Silva, MARCIO NERES DE 

OLIVEIRA, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, WEJANDRE VALADARES 

DOS SANTOS, Luan Souza Santos, Carlos Henrique Sousa Shwendler, 

Matheus Phillippe Goulart Farias, ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, 

EMERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, CRISTIANE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, DANIELLY SELKE DA LUZ - 

OAB:22277/O, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, Paulo 

Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O

 Vistos.

 SECRETARIA: junte-se o termo da audiência realizada ontem 

(09/10/2018), cumprindo-se as determinações contidas na decisão retro.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1039-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeilson Pereira da Silva, MARCIO NERES DE 

OLIVEIRA, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, WEJANDRE VALADARES 

DOS SANTOS, Luan Souza Santos, Carlos Henrique Sousa Shwendler, 

Matheus Phillippe Goulart Farias, ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, 

EMERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, CRISTIANE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, DANIELLY SELKE DA LUZ - 

OAB:22277/O, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, Paulo 

Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O

 A seguir, o MM. Juiz: Vistos. Preliminarmente, deverá a Secretaria deste 

Juízo retificar o pólo passivo da demanda com o cadastro dos réus que 

respondem a presente ação penal, promovendo-se a baixa dos acusados 

Márcio Neres de Oliveira e Emerson Santos da Silva, haja vista que não 

foram denunciados nestes autos. Analisados os autos, observo que a 

denúncia foi recebida em 19/04/2018 (fl. 622), tendo sido o feito 

desmembrado com relação aos acusados Wanderson, Maurício e 

Fernando. Desta forma, o presente processo tramita em desfavor dos 

acusados Gedeilson Pereira da Silva, Carlos Henrique Sousa Shwendler, 

Rodivan Ferreira de Freitas, Luan Souza Santos, Wejandre Valadares dos 

Santos, Alessandro Ferreira da Silva e Matheus Phillippe Goulart Farias. 

Citados pessoalmente e apresentadas as defesas preliminares, 

designou-se audiência de instrução para esta data. Nesta ocasião, foi 

deferido integralmente o pedido da defesa técnica do acusado Mauricio 

Ferreira da Silva (réu nos autos de código n.º 59713), tendo em vista a 

ausência de prejuízo. Traslade-se cópia deste termo para aqueles autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62776 Nr: 3890-88.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE ÁGUA 

BOA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado. Para tanto, a teor do disposto no art. 

870, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de 

conhecimentos especializados, determino que a avaliação seja feita por 

simples estimativa do Oficial de Justiça.

Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62787 Nr: 3865-75.2018.811.0080

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY MARTINS TAKAKI, ANDRE MARTINS TAKAKI, 

Rafael Grando, TIAGO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU CARRETO - OAB:76367, 

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62789 Nr: 3866-60.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62816 Nr: 3885-66.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIZI MARGARETI TAVARES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 3888-21.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62793 Nr: 3868-30.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DUARTE ROBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 
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PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 

DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE 

IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62827 Nr: 3887-36.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE GRUETZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

 Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, 

do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da 

justiça. Anote-se.

- DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Trata-se de pedido liminar para a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros de inadimplentes sob o fundamento de inexistência de débito 

firmado entre as partes.

Os documentos apresentados pela parte autora indicam a verossimilhança 

das alegações, eis que comprovam a negativação, supostamente, 

indevida.

O perigo de dano é presumido porque a negativação de seu nome 

ocasiona transtornos diários à prática dos regulares atos da vida civil.

Ressalte-se que não se pode exigir da parte autora produção de prova 

negativa, de modo que é tranquilo o deferimento da medida.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, conforme requerido. 

Concedo o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa fixa em 

R$ 1.000,00 (mil reais).

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, desta decisão liminar, 

bem como para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser 

definida pelo setor de Conciliação da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62794 Nr: 3869-15.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62792 Nr: 3867-45.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR JOSE WOLLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32051 Nr: 839-45.2013.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVBDH, MDFDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Camila Alexandra Ubialli Staniszewski - OAB:13401/MT, 

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON LOPES 
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ALVES, para devolução dos autos nº 839-45.2013.811.0080, Protocolo 

32051, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32299 Nr: 758-02.2013.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ARAUJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:19077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre pedido juntado às fls. 88/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34261 Nr: 1046-13.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJD EMPREITEIRA LTDA - ME, JAIME DOBRI, 

SONIA MARIA STELLA DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: A. Bezerra Filho - OAB:1889, 

Acilino Soares Bezerra Filho - OAB:1889/PI, Danielle Fernandes 

Guida Masacrenhas - OAB:40.170, DANIELLE FERNANDES GUIDA 

MASCARENHAS - OAB:40170

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora a manifestar-se 

sobre a devolução de correspondência, juntada às fls. 47/48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32343 Nr: 801-36.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVA, JPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos, tendo havido o pagamento do débito 

pela parte executada, o que impõe a extinção do processo.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, conforme 

noticia a parte exequente.

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8551 Nr: 790-22.2004.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BARBOSA DE ARRUDA SOBRINHO, 

LEOVERAL FRANCISCO LOPES, Aliciane Letícia Sulzbacher Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOCIR ANTONIO GUARATY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICIANE LETICIA SULZBACHER 

LOPES - OAB:18321/O, LEOVERAL FRANCISCO LOPES - OAB:3.549-B, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:2.273 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos à parte exequente, 

para que se manifeste sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

juntado às fls. 484/492.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59337 Nr: 2875-87.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BATISTA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ANTONIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de 

efeito suspensivo, vez que não há garantia de penhora, depósito ou 

caução, tampouco houve demonstração do preenchimento dos requisitos 

para concessão da tutela provisória.

 Defiro a gratuidade. Anote-se.

Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa 

de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no 

prazo de 15 dias.

Oportunamente, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49186 Nr: 2154-72.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSUITA DA ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Karuliny Alves 

Josevicius - OAB:20.264/O, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 
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não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6049 Nr: 159-91.2006.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Lemes da Silva 

Junior - OAB:MT - 14347, THIAGO CRUZ F G BARBOSA - 

OAB:13607MT

 Processo nº 159-91.2006.811.0052 – Código 6049

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32204 Nr: 663-53.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Amélio Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Oenning Crotti - 

OAB:11.831 MT, DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15497

 Processo nº 663-53.2013.811.0052 – Código 32204

Vistos

Trata-se de ação penal pública deflagrada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face de JOÃO AMÉLIO GOUVEIA, qualificado 

nos autos, pela prática da figura típica delineada no art. 12, caput, da Lei 

10.826/2003.

Proposta a Suspensão Condicional do Processo (fls. 85/86), até o 

momento ela não foi levada ao conhecimento do réu.

À fl. 247, a defesa requereu a suspensão condicional do processo. 

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi favorável, desde que 

fosse certificado nos autos se acusado está sendo processado ou já foi 

condenado por outro crime (fl. 253). Na mesma manifestação, o Parquet 

requereu a desistência da inquirição da testemunha JOSÉ FERNANDO 

LIMA RAMOS.

À fl. 254, foi certificado que o réu não é processado ou foi condenado por 

outros crimes.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Homologo o pedido de desistência da inquirição da testemunha JOSÉ 

FERNANDO LIMA RAMOS, uma vez que encontra-se em lugar incerto e 

não sabido.

Determino ainda que seja expedida carta precatória para a Comarca de 

Barra do Bugres, onde deverá ser realizada a audiência para ser proposta 

a Suspensão Condicional Do Processo. Instrua-se a CP com cópia da 

proposta (fls. 85/86).

Cumpra-se expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11166 Nr: 1067-46.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 98/2009 – Código 11166.

Vistos etc.,

Em razão das tentativas infrutíferas em interrogar o acusado, defiro “in 

totum” a cota Ministerial de fls. 203, pelo que DECRETO A REVELIA do réu 

MOACIR COELHO DE SOUZA, com fundamento do artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

 Ademais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE 

MARÇO DE 2018, AS 17H00MIN, momento em que se procederá com a 

oitiva da vítima e das testemunhas (fls. 191/192).

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Rio Branco/MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13754 Nr: 416-43.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 416-43.2011.811.0052 – Código 13754

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi intimado (fls. 154) momento em 

que informou não ter condições financeiras para constituir causídico, 

solicitando assim a nomeação de um defensor dativo.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dra. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21.378, para que atue como 

advogado(a) nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32007 Nr: 468-68.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 468-68.2013.811.0052 – Código 32007

Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33404 Nr: 385-18.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiner de Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 
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Matos - OAB:13.077 MT, JERFERSON SANTANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.102

 Processo nº 385-18.2014.811.0052 – Código 33404 Posto isso, declaro, 

por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado KLEINER DE BESSA, 

em razão de sua morte, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código 

Penal.Sem custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33987 Nr: 838-13.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 838-13.2014 – Código 33987

Vistos etc.,

Considerando o que foi certificado às fls. 93, dê-se VISTA ao Ministério 

Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rio Branco/MT, 08 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30909 Nr: 762-57.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilto Roque Tomasi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Marcio Ronaldo de Deus da Silva - 

OAB:OAB/MT 13.171

 Processo nº 762-57.2012.811.0052 – Código 30909

Vistos

Considerando que, apesar de regularmente intimada, a defesa não 

apresentou memorias finais, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21.378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Intime-se o advogado nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente memoriais finais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10805 Nr: 237-80.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Herrero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 237-80.2009.811.0052 – Código 10805

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto ao petitório 

da defesa acostado às fls. 295.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rio Branco/MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 2024-32.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53835 Nr: 2285-94.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ferreira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 2319-69.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 132-93.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marly dos Santos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta 

pelo INSS, apontado excesso de execução alegando que não há nenhum 

valor devido à parte exequente, uma vez que esta recebia auxílio-doença 

antes de ser implantado o benefício de aposentadoria, juntado 

documentos.

Instada a se manifestar, a parte exequente se manteve silente, não 

contestando os documentos juntados.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo em que a 

contadora certifica que a parte requerente “desde o período 10/2011 

recebia auxílio-doença previdenciário (5488848041) e na competência 

12/2016 houve a conversão para aposentadoria por invalidez 

(1788668135), e em nenhum período o benefício foi cessado. Portanto, 

não há que se falar em parcelas em atraso.”.

As partes não se manifestaram a cerca da certidão da contadoria do juízo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico que assiste razão a Autarquia/Impugnante, uma vez que 

comprovou que os valores requeridos no cumprimento de sentença já 

foram pagos, uma vez que houve continuidade do pagamento do 

auxílio-doença até se converter em aposentadoria por invalidez.
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 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para declarar inexistência de valores a serem pagos à 

parte exequente/impugnada.

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 2392-41.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dimas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 26/11/2018, a partir das 

09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33003 Nr: 30-08.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josefina de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo.

Cálculos juntados a ref.: 11.

As partes concordaram com o cálculo da contadoria do juízo.

Tendo em vista que os cálculos trazidos pela contadoria do juízo são 

praticamente idênticos aos apresentados pela parte exequente, impõe-se 

a improcedência da impugnação em face do reconhecimento do pedido.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “a”, do CPC, para HOMOLOGAR o os cálculos 

apresentados à ref.: 11, que ficam fazendo parte integrante desta 

decisão.

 Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

Sem custas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39340 Nr: 513-67.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos, Richard de Arruda 

Benachio, Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão Marques - 

OAB:MT - 25084/O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 

Taiza Borges Bernardes - OAB:OAB-MT 14.399

 Processo nº. 513-67.2016.811.0052 – Código: 39340

Vistos etc.,

Em juízo de admissibilidade, RECEBO OS RECURSOS DE APELAÇÃO, 

interpostos pela defesa (Ref. 259 e 262), em seus efeitos legais (art. 597 

do CPP), uma vez que tempestivos, consoante certidões de Ref. 260 e 

263.

Dê-se VISTA aos apelantes, para que, no prazo de 8 (oito) dias, 

apresentem as devidas razões aos recursos interpostos, conforme 

literalidade do art. 600 do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA ao Ministério Público, para que, em igual prazo, apresente as 

contrarrazões recursais (ref. 189).

Por fim, de tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

Deixo de apreciar o pedido de arbitramento de honorários, acostado à ref. 

262 pelo Dr. Charles de Paula Almeida, uma vez que os referidos já foram 

arbitrados à ref. 247, quando de sua nomeação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13451 Nr: 114-14.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vanda Jacinto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte executada/impugnante, conforme cálculo 

apresentado às fls. 189/189-v do processo físico, os quais ficam fazendo 

parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34548 Nr: 1168-10.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta 

pelo INSS, apontado excesso de execução alegando que não há nenhum 

valor devido a parte exequente receber benefício de prestação continuada 
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antes de ser implantado o benefício de aposentadoria, juntado 

documentos.

Instada a se manifestar, a parte exequente se manteve silente, não 

contestando os documentos juntados.

Foi determinada realização de cálculo pela contadoria do juízo.

A impugnante discordou dos cálculos, uma vez que a contadoria do juízo 

não levou em consideração os valores recebidos a título de amparo. A 

parte exequente/impugnada não se manifestou.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Ao analisar o Acórdão parâmetro para fins de cumprimento de sentença, 

aquele deixou bem claro que, uma vez “comprovado que a parte autora é 

titular de benefício assistencial previsto na lei 8.742/93, deve ser efetuada 

a devida compensação de valor, ante a inacumulabilidade dos benefícios”.

A parte executada/impugnante juntou documentos que comprovam que a 

parte autora/exequente recebia o amparo social, os quais não foram 

contraditados.

Portanto, assiste razão a Autarquia/Impugnante, uma vez que comprovou 

que os valores requeridos no cumprimento de sentença já foram pagos.

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para declarar inexistência de valores a serem pagos à 

parte exequente/impugnada.

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35959 Nr: 378-89.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cirino Cavalcante Felipe, Dilson Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O

 Processo nº 378-89.2015.811.0052 – Código 35959

Vistos etc.,

Defiro o petitório acostado à ref. 113, de modo que CANCELO a audiência 

outrora aprazada para o dia 09/10/2018.

Mantenham-se os autos em gabinete para redesignação de nova data 

para realização da solenidade.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37503 Nr: 925-32.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 925-32.2015.811.0052 – Código 37503

Vistos etc.,

Considerando a cópia do atestado de óbito juntado à ref. 30, CANCELO a 

audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o dia 

09/10/2018.

 Dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43912 Nr: 770-58.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº 770-58.2017.811.0052 – Código 43912

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 13 DE MARÇO DE 2019, ÀS 15H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45327 Nr: 1585-55.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniel Alves de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 Processo nº 1585-55.2017.811.0052 – Código 45327

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 13 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46144 Nr: 1968-33.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubiano Targa Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1968-33.2017.811.0052 – Código 46144

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 13 DE MARÇO DE 2019, ÀS 13H00MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 207-98.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 
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OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se acerca do Ofício 

juntado na referência 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39533 Nr: 585-54.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdM, GFMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a manifestar-se acerca da certidão 

de referência 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 2269-43.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco, MAPT, Marileusa Alves de 

Serqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagson Targa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a retirar a Autorização de Viagem 

da menor Mariáh Alves Pacheco.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53402 Nr: 2006-11.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSP, Rone Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 507-31.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Gonçalves Honorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33470 Nr: 441-51.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32537 Nr: 1001-27.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30427 Nr: 268-95.2012.811.0052

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel de Assis Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11695 Nr: 991-22.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Cardozo Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30514 Nr: 358-06.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Brandão Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 
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nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33504 Nr: 467-49.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Vittorazzi Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33405 Nr: 386-03.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Soares Segantini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12612 Nr: 452-22.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rosa de Oliveira, Gilson Andre Cardoso 

de Alcântara, Leonardo Leite Fialho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A, Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa - 

OAB:OAB-MT 13.607

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32529 Nr: 991-80.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Isaias Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31920 Nr: 1412-07.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Dutra Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:OAB/MT 14.315

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31964 Nr: 423-64.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simeão Salmeron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32123 Nr: 583-89.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dialencar Monteiro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 583-89.2013.811.0052 – Código 32123

Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7777 Nr: 37-44.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Luiz Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32390 Nr: 850-61.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TAP, AdRS, VdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 
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nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55324 Nr: 3200-46.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55324

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos 

dispostos nos artigo 319 e 320.

 DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

momento acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

Processo em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, art. 189, II).

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO (art. 695, do CPC), 

a qual será realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte 

requerida com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do 

art. 334 e §§, CPC.

CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

No mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, 

conforme dispõe o artigo 695, § 1° do CPC;

O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

DÊ-SE VISTA ao Ministério Público.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32904 Nr: 1353-82.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 1889-20.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO –SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO ME, 

Gustavo Ferreira Bortolozzo, Gláucia Cassimiro Stellem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

552,00 (quinhentos e cinquenta e dois).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30311 Nr: 148-52.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo número 148-52.2012.811.0052 – Código 30311

Vistos etc.,

Foi instaurado o presente procedimento, em desfavor do(a) indiciado(a), 

dando-o como incurso(a) nas sanções do crime previsto no art. 330, art. 

329 caput e art. 129, caput, todos do Código Penal.

O Ministério Público manifestou às fls. 197, pugnando pelo extinção da 

punibilidade do fato imputado a(o) acusada(o), firme no que dispõe o art. 

107, inciso IV c/c art. 109, inc. V e VI, do Código Penal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

De proêmio, ressalto que incidiu no caso sub judice a prescrição da 

pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, que pode e deve ser 

reconhecida de ofício pelo Magistrado, a teor do que dispõe o art. 61, do 

Código de Processo Penal.

O artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre 

outros casos, pela prescrição.

Complementando, o artigo 109, do Código Penal fixa o lapso temporal para 

operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, 

mais precisamente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Dessa forma, é patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos do art. 107, inc. IV, primeira figura c/c art. 109, inc. V e VI 

ambos do CP, tendo em vista que do recebimento da denúncia 29/02/2012 

até a presente data transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos.

Isso posto, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 

109, inc. V e VI ambos do Código Penal, DECRETO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de VALDINEI SILVÉRIO GOMES pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva.

Isento de custas.

Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Rio Branco/MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5984 Nr: 415-97.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés do Carmo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alexandre Maiorquin 

- OAB:8278

 Processo número 415-97.2007.811.0052 – Código 5984

Vistos etc.,

Foi instaurado o presente procedimento, em desfavor do(a) indiciado(a), 

dando-o como incurso(a) nas sanções do crime previsto no art. 34, 

parágrafo único, inciso I e II da Lei 9605/98.

O Ministério Público manifestou às fls. 109/112, pugnando pelo extinção da 

punibilidade do fato imputado a(o) acusada(o), firme no que dispõe o art. 

107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

De proêmio, ressalto que incidiu no caso sub judice a prescrição da 

pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, que pode e deve ser 

reconhecida de ofício pelo Magistrado, a teor do que dispõe o art. 61, do 
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Código de Processo Penal.

O artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade extingue-se, dentre 

outros casos, pela prescrição.

Complementando, o artigo 109, do Código Penal fixa o lapso temporal para 

operar-se a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença final, 

mais precisamente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Dessa forma, é patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

nos termos do art. 107, inc. IV, primeira figura c/c art. 109, inc. IV ambos 

do CP, tendo em vista que do recebimento da denúncia 26/07/2007 até a 

presente data transcorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos.

Isso posto, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 

109, inc. IV ambos do Código Penal, DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de MOISÉS DO CARMO GONÇALVES pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.

Isento de custas.

Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo.

P. R. I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Rio Branco/MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31783 Nr: 245-18.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson dos Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 245-18.2013.811.0052 – Código 31783.Portanto, entre a data 

do recebimento da denúncia até a data de hoje, já se passaram mais de 04 

anos. Isso posto, com base no art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 

109, inc. I e art. 115, todos do CP, RECONHEÇO a prescrição da pretensão 

punitiva estatal, pelo que DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

WANDERSON DOS SANTOS DA SILVA.Em razão dos serviços prestados 

neste feito pelo defensor dativo nomeado, Dr. Marcelo Barroso Viaro, 

ARBITRO os honorários advocatícios em 10 URH - R$ 8.965,07 (quatro mil 

e quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme tabela atualizada de 

honorários da OAB/MT (fevereiro de 2018). EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.Sem mais, CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências.Rio Branco/MT, 09 de outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 1071-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARTINS SALAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX MARTINS E MARTINS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 603-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Espinosa Vaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Processo nº 603-46.2014.811.0052 – Código 33688

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado e intimado (fls. 178) onde 

informou não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). RUBENS 

VENTURA, OAB/MT n. 24615/O, para que atue como advogado(a) nesta 

ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52223 Nr: 1284-74.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018 às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 1337-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398/O, Ellen 

Barroso Viaro - OAB:14138

 Processo nº 1337-65.2012.811.0052 – Código 31472.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à fl. 119, DETERMINO 

a intimação do defensor dativo nomeado, Dr. André Conceição Paiva, para 

oferecer resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme 

preceitua o art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, sob pena de 

destituição do múnus e nomeação de outro causídico.

Transcorrido “in albis” o prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12362 Nr: 199-34.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Batista de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 199-34.2010.811.0052 – Código 12362

Vistos etc.,

Em razão do grande lapso temporal, dê-se VISTA ao Ministério Público 

para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento da ação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rio Branco/MT, 08 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34098 Nr: 914-37.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 914-37.2014.811.0052 – Código 34098

Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34561 Nr: 1171-62.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 1171-62.2014.811.0052 – Código 34561

Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 1096-23.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Evangelista, Crhysthyan Lopes Pereira, 

João José de Melo, Igor Luan da Silva, Bruno Azambuja da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270, 

Raul Claudio Brandão - OAB:OAB/MT 19.14-O, Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012/A

 Processo nº 1096-23.2014.811.0052 – Código 34387

Vistos

Tendo em vista que o menor infrator atingiu a maioridade, vista ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34797 Nr: 1301-52.2014.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1301-52.2014.811.0052 – Código 34797

Vistos

Tendo em vista que o menor infrator atingiu a maioridade, vista ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31255 Nr: 1117-67.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Lima Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1117-67.2012.811.0052 – Código 31255

Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51928 Nr: 1134-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdJ, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dou a parte requerida por citada na presente oportunidade, onde lhe foi 

entregue cópia da inicial.

FRANCISCA MARIA DE JESUS ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO de 

GENILSON FLOR DA SILVA, ambos qualificados nos autos, alegando que 

o interditando não tem condições de reger sua própria vida, por possuir 

deficiência mental e física irreversível.

Na entrevista compareceu o interditando, sem condições de assinatura 

deste no termo.

 Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou pugnando pela 

procedência da demanda, nomeado a requerente como curadora do 

interditando.

Relatei. Decido.

Ratificadas as alegações da inicial em audiência, verifico que o requerido 

deve, realmente, ser interditado, pois, examinado, concluiu-se que é 

totalmente incapaz de gerir seus atos, impressão que se colheu em seu 

interrogatório judicial, de modo que é desprovido de capacidade de fato.

O requerido necessita ser interditado.

Ante o exposto, decreto a interdição do requerido GENILSON FLOR DA 

SILVA, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com 

o art. 1.775 do Código Civil, nomeio-lhe como Curadora a requerente 

FRANCISCA MARIA DE JESUS.

Em obediência ao disposto no art. 9º, III, do Código Civil, cumpra-se o 

disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente Termo de Curatela Definitiva.

Arbitro como honorários ao defensor dativo André da Conceição Paiva o 

valor de 06 URH, totalizando o valor de R$ 5.379,04 (cinco mil, trezentos e 

setenta e nove reais e quatro centavos).

P. R. I. C.

Tendo em vista que as partes renunciaram o prazo recursal, dou como 

transitada em julgado nesta data.

De tudo cumprido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Comarca de Rosário Oeste

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – N. 016/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO - Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Rosário Oeste – MT, no uso de 

suas atribuições legais, consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de 

Julho de 2012 do Conselho Nacional da Justiça e Provimento n. 05/2015, 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE :

CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta Comarca para participarem do Cadastro e Habilitação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, com a finalidade de obter recursos financeiros 

oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 

transações penais e suspensão condicional dos processos realizados 

nesta Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal da Comarca de Rosário 

Oeste-MT.

1. Dos Objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 
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recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. Quem Pode Participar: Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou 

privadas, sem fins lucrativos e regularmente constituídas, desde que :

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente.

 d) Sejam entidades parceiras no recebimento/ acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a Lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substancias psicoativos;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 Quem não Pode Participar:

a) Empresas privadas com fins lucrativos ;

b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da Rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas ;

d) Fundações e Instituições empresarias;

 e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 (um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

 h) Órgãos ou fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

 2.2 Prazo e Local de Inscrição:

 O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades 

sociais para cadastrar será de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste 

Edital, sendo que o cadastro deverá ser realizado na Comarca de Rosário 

Oeste-MT.

 3. Da documentação

 As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº 05/2015-CGJ.

3.1- Da Seleção e Divulgação do Resultado:

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria;

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiverem os cadastros aprovados.

3.2. Apresentação do Projeto:

 a) O projeto deverá der apresentado, em duas vias, no prazo de 10 (dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do Provimento, contado do prazo da 

publicação da lista das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.Dado e passado nesta cidade e 

comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, aos 10 (dez) dias do 

mês de Outubro de dois mil e dezoito (2018). Eu,Ceila Consuelo Carvalho 

Martins – Gestora Geral da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste –MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57492 Nr: 1633-79.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hatila Douglas Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 06 de dezembro de 2018, designo nova assentada para o dia 09 

de abril de 2019 às 16h00min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 1215-44.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tancredo de Laet Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, 

Marciano Xavier das Neves - OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 06 de dezembro de 2018, designo nova assentada para o dia 09 

de abril de 2019 às 17h15min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61942 Nr: 1375-35.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Maria Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se nos autos quanto a realização da perícia médica outrora 

desiganda.

Nâo tendo sido ate o momento realizada ou não havendo informações 

sobre sua realização, renove-se a intimação do senhor perito para 

realização do ato e apresentação do laudo, sob pena de cominaçaõ de 

multa por ato atentatório à dignidade de justiça.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63604 Nr: 2025-82.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilo Benedito da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos.

Considerando os termos do Provimento 92/2014 –CGJ, dou por tempestiva 

a contestação apresentada, dando como espontâneo o comparecimento 

da autarquia previdenciária.

Intime-se a parte autora para apresentação de impugnação à contestação 

no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56669 Nr: 1209-37.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Marcio de Lara 

Soriano - OAB:3946, Procuradoria Geral do Estado de MT - PGE 

(JUDICIAL) - OAB:

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

- Da preliminar de ilegitimidade passiva

Sustenta a parte requerida que não possui legitimidade para figurar no 

polo passivo da demanda, uma vez que compete ao Estado de Mato 

Grosso, ente com personalidade jurídica diversa, por meio da respectiva 

Secretaria da Fazenda a administração dos débitos oriundos do veículo 

em questão.

Não merece a colhida a pretensão.

Isso porque, basta uma atenta leitura dos pedidos da parte autora para 

que se conclua que o pedido principal diz respeito à obrigação de fazer 

consistente na efetivação da transferência do veículo em questão, 

atribuição esta que ineludivelmente pertence à parte requerida, passando 

longe da questão discutida a alegação de ilegitimidade.

 Com isto, REJEITO a preliminar em tela.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a obrigação da parte requerida de realizar a transferência 

do veículo.

Intimem-se as partes para que indiquem no prazo de 10 (dez) dias as 

provas que ainda pretendem produzir e, casos requeiram a produção de 

prova testemunha, disporão do mesmo prazo para apresentação do 

respectivo rol em juízo, devendo as mesmas comparecerem 

independentemente de intimação do juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62647 Nr: 1666-35.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macário Dias Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Constantini Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Silo da Conceição Filho - 

OAB:OAB/MT 18.061-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Colimando dar regular prosseguimento ao feito, expeça-se citação ao 

requerido, por via postal, a fim de dar conhecimento da presente demanda, 

bem assim para que, querendo, apresente contestação do prazo de 15 

(quinze) dias.

Considerando que o requerido mora em Comarca longíqua deixo de 

designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização 

reduzida a termo nos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59540 Nr: 417-49.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORETA PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária intentada por LORETA PEREIRA NUNES 

em face de INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

ambos já devidamente qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58268 Nr: 2117-94.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITÓRIA NUNES DE OLIVEIRA, Maria Gorett 

Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA - 

OAB:17625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se nos autos se houva a realização da perícia 

médica outrora aprazada, intimand-se o expert, caso necessário, para que 

apresente o laudo ou justifique a impossibilidade de realização do ato, sob 

pena de cominaçaõ de multa por ato atentatório à diginidade da justiça.

Ademais, intime-se a parte requerida para que se manifeste acerca do 

descumprimento da limimar outrora deferida.

Cumpras-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 1689-15.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as parte para se manifestarem acerca dos laudos juntados aos 

autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57561 Nr: 1666-69.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina da Silva Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56545 Nr: 1143-57.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipa Cristina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos.

Considerando que já houve prolação de sentença de mérito, bem como 

que não há nos autos requerimento de cumprimento de sentença, 

DETERMINO o arquivamento dos autos, com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67535 Nr: 1538-78.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bermira do Couto Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo legal.

Decorrido o prazo supra, volte-me os autos conclusos para providências.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57054 Nr: 1395-60.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Winck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betania Patricia Salles - 

OAB:OAB/MT 10.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos.Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de 

passo a sanear o feito.Não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e 

bem representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 3218-30.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolito Aureliano da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATOGROSSO (PGE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme decisão de ref. 04, o Comando da Polícia Militar não tem 

personalidade jurídica para figurar como polo passivo da demanda, sendo 

mero órgão do Estado de Mato Grosso.

Ademais, compete à parte autora promover a emenda da petição incial, 

trazendo aos autos os elementos necessário à qualificação da parte 

requerida (art. 319, II, do CPC), providência esta que não foi suprida na 

manifestação de ref. 10.

Assim, determino nova intimação da parte autora para que promova a 

emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resoluçãodo mérito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67582 Nr: 1565-61.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Almeida, Solange Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça.

Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada conforme pauta do conciliador.

Initme-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 365-53.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDES JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a emenda da petição inicial de ref. 29.

Cumpram-se as determinações contidas na decisão de ref. 24.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 73633 Nr: 1768-86.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINA FRANCISCA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 1891-21.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL DO BRASIL EDITORA, ASSESSORIA 

DE COBRANÇA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO por ora a medida liminar pleiteada.Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça em favor da parte autora. Com relação à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Proceda-se a citação e intimação da 

requerida, com observância aos artigos 334 e 344 do Código de Processo 

Civil, consignando-se expressamente no mandado que se não for 

contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos dos artigos 

285 e 319 do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84649 Nr: 3230-44.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Boabaid Levi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18060

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se a tempestividade do recurso.

Após, intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Em seguida, forme-se o instrumento e remetam-no ao E. TJMT para 

processamento e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21543 Nr: 785-05.2008.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Brito de Moraes, Germano Manoel 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVALDO BRITO DE MORAES, Rg: 

198.166-0, Filiação: Lídio Caetano de Moraes e Apolonia Paz de Brito, data 

de nascimento: 27/01/1989, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EDIVALDO BRITO DE MORAES, qualificado nos autos, 

foi denunciado pela justiça pública como incurso nas penas do artigo 180 

"caput" do Código Penal em concurso material com o artigo 244-B da Lei n. 

8069/90, por ter, no dia 09 de março de 2008, por volta das 14;30 horas, 

em frente a Feira Municipal, localizada na Rua Sao Benedito, Bairro São 

Benedito, nesta cidade e Comarca de Rosário Oeste-MT., recebido, a título 

de pagamento de Hélio Dias da Silva, dois rolos de fio de cobre, sabendo 

ser produto de furto.Hélio havia furtado referidos fios da Chácara Passa 

Tempo. Consta ainda do inquérito, que na data de 10 de março de 2008, 

em frente a residênia do denunciado, Rua Cel Antonio Bruno, induziu o 

menor Edinei Abrão Rorigues, a praticar infração penal, vendendo os fios 

de cobre ao Sr Germano Manoel Gomes, que adquiriu o produto criminoso 

em proveito próprio, quando estava em seu estbelecimeno comercial, 

Assim também infringiu as disposições do artigo 180 § § 1 e 2ë do Código 

Penal, portanto, respondem a presente ação. FIca o réu EDIVALDO BRITO 

DE MORAS, citado dos termos da denúncia, para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP). Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A). Indagar do réu ser se tem condições de constituir advogado ou se 

pretende a nomeação de defensor público, cumprindo-se na íntegra o 

disposto no Provimento nº 30/2008-CGJ. Fica também advertido, de que, 

não apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado defensor para 

oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º).

Despacho: Vistos. À fl. 114, o representante do Ministério Público pugna a 

citação por edital do denunciado EDIVALDO BRITO DE MORAES, uma vez 

que está em local incerto e não sabido, conforme informações constantes 

do presentes autos. Assim, nos termos do artigo 361, do Código de 

Processo Penal, expeça-se edital de citação do denunciado EDIVALDO 

BRITO DE MORAES, com prazo de 15 dias. Decorrido o prazo da citação 

editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste Juízo, voltem os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 09 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52777 Nr: 884-96.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thallis Miguel da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THALLIS MIGUEL DA COSTA, Rg: 

10263586, Filiação: Aparecida da Costa e Edmilson Souza, data de 

nascimento: 25/05/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 3637-3766. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público 

Estadual em face de THALLIS MIGUEL DA COSTA, pelo crime previsto no 
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art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal 

Brasileiro.Narra a denúncia que nos dias 04/02/2012 a 06/02/2012, em 

horário indeterminado, na BR 364 nesta cidade de Rosário Oeste-MT o 

denunciado THALLIS MIGUEL DA COSTA, subtraiu coisa alheia móvel, 

consistente em uma panela e depois uma bicicleta da vítima Silvia de 

Alencar, avaliada em R230,00, assim agindo, infringiu os artigo 155 caput, 

por duas vezes, na fo'rma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos em correição.DEFIRO Parcialmente o pleito contido em 

cota ministerial às fls.126/127.Analisando Detalhadamente os Autos 

verifica-se que o réu não está devidamente qualificado, faltando, para 

proceder as pesquisas junto ao Bacen, o CPF, sem o qual as operadoras 

de telefonia a ENERGISA e o DETRAN/MT também não lograram êxito em 

suas pesquisas.Proceda-se somente a citação por edital do acusado. 

Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal, o 

expeça-se edital de citação do Requerido Thallis Miguel da 

Costa.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que o Denunciado 

atenda o chamado deste Juízo, determino a SUSPENSÃO do processo e 

do respectivo prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do 

CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 09 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70635 Nr: 149-24.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildanete Aparecida da Silva, Wanderleia dos Santos, 

Josefa Luiza da Guia, Sirley Anzil da Silva, MICHELLI CRISTINE VILELA DE 

FIGUEIREDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

DEFIRO o benefício da Gartuidade de Justiça.

Postergo a análise do pedido de antecipaçaõ da tutela para momento 

posterior a apresentação da contestação, quando terá este juízo maiores 

elementos para verificação da existência da probabilidade do direito.

DESIGNE-SE audiência de conciliação.

CITE-SE a parte requerida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84946 Nr: 3383-77.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Amaral da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EMERSON AMARAL DA CUNHA, ingressou com AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

para fins de restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário 

c/c conversão em aposentadoria por invalidez, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, já devidamente qualificado nos 

autos.

 Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial 

deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora não 

colacionou decisão administrativa da autarquia previdenciária que 

indeferiu a concessão do benefício previdenciário ora pleiteado.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, trazendo à colação cópia da referida decisão 

administrativa, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85226 Nr: 3516-22.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDO VITURINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da aposentaria por idade rural.

Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos 

aos autos não permitem, por si só, com razoável grau de verossimilhança, 

supor que ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora.

Ademais, impende destacar que a decisão da autarquia previdenciária tem 

natureza jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos 

atributos da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, 

competindo assim à parte prejudicada, demonstrar cabalmente a 

existência de qualquer vício capaz de infirmá-lo, sendo necessária a oitiva 

de testemunhas para corroborar a tese firmada pelo autor da demanda. 

Assim, por ora, INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57871 Nr: 1842-48.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marioney Arcangelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:
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 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 06 de dezembro de 2018, designo nova assentada para o dia 09 

de abril de 2019 às 14h45min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71136 Nr: 371-89.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenil Benedito Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 06 de dezembro de 2018, designo nova assentada para o dia 09 

de abril de 2019 às 13h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72013 Nr: 828-24.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço de Almeida Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, desde já, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de Março de 2019, às 

13h30min, devendo ser expedidos as intimações necessárias.

 Expeça-se Carta Precatória á Comarca de Nova Mutum/MT (endereço em 

ref:29) para a oitiva da testemunha JOSÉ DA PAIXÃO NONATO.

Intimem-se.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84390 Nr: 3095-32.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Bispo dos Santos, Nivaldo de Souza 

Baroos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - OAB:

 Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 11 de 

dezembro de 2018, às 18h00min.

Faça-se, pois, as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59531 Nr: 414-94.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Lina Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária intentada por DEMOINGAS LINA DINIZ em 

face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte exequente a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, ressalvado o benefício da gratuidade de 

justiça.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 712-81.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilton Gomes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, determino a imediata intimação do Expert para atuar no feito, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, informando 

data para realização da respectiva perícia médica, para, em seguida 

apresentar laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos.Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60532 Nr: 827-10.2015.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035711/10/2018 Página 791 de 824



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZALINA DA SILVA, ATAIDE RIBEIRO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O, Ana Luiza Antunes Gomes - OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do teor do ofício de ref. 32, expeça-se novo mandado de 

averbação de casamento, onde deverá constar como data inicial o dia 1º e 

janeiro de 1987, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens, 

permanecendo a requerente utilizando-se o nome de solteira.

Cumprida a determinação retro e nada mais havendo a deliberar, 

arquive-se definitivamente os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85163 Nr: 3489-39.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Alimentos, c/c pedido de alimentos 

provisórios, promovida por PEDRO AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA 

COSTA, representado por sua genitora, através da Defensoria Pública 

desta Comarca, em face de LEONARDO CESAR DE SOUZA COSTA, já 

qualificado nos autos.Em síntese, consta da exordial que o requerido não 

auxilia de modo satisfatório com as despesas do filho que se encontra 

sobre os cuidados da genitora, motivo pelo qual pleiteia a fixação dos 

alimentos provisórios, bem como a divisão de eventuais despesas 

extraordinárias. Com a inicial juntou documentos.Os autos vieram-me 

conclusos.É o breve relatório.Fundamento e Decido.Inicialmente, verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do artigo 

320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial.Defiro 

a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Passo a 

análise do pedido de fixação de alimentos provisórios em favor do 

infante.No caso concreto dos autos, a necessidade do alimentando é 

indiscutível, pois é menor, não provendo, ainda, seu próprio sustento. E, 

ao mesmo tempo, não há provas robustas acerca da real capacidade 

contributiva de seu genitor.Deste modo, se de um lado exsurge o dever de 

alimentar, do outro carece a comprovação da situação 

econômico-financeira do genitor em prover o sustento da infante, o que 

coloca o magistrado em iminente situação de ponderação de interesses, 

sempre guiado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Em 

que pese não haver lastro probatório da renda do alimentante, entendo 

que tal conclusão não deve afastar o dever de prestação do mínimo 

existencial ao alimentando, razão pela qual reputo como suficiente e 

proporcional fixar os alimentos em montante pleiteado na peça 

inaugural.Ante os termos da inicial, e com base no art. 4º da Lei 5478/68, 

FIXO, em caráter liminar, alimentos provisórios no percentual de 30% 

(trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente no país, equivalente a R$ 

286,20 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85180 Nr: 3502-38.2018.811.0032

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c alimentos, com 

pedido de alimentos provisórios, intentada por GABRIEL HENRIQUE 

ALMEIDA DA SILVA, representado por sua genitora LUCELIA ALMEIDA DA 

SILVA, através da Defensoria Pública desta comarca, em face de 

ROBERTO BENEDITO DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Inicialmente, processe-se em segredo de justiça.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do 

artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial.

Desde já, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, conforme 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de concessão de alimentos provisórios, entendo 

pertinente prévia manifestação do Ministério Público antes de decidi-lo.

Posto isto, proceda o Sr. Gestor com a citação/intimação da parte 

requerida no endereço declinado na inicial, para que integre a lide e, na 

sequência, promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de seu advogado(a) ou defensor 

público.

DETERMINO que a Secretaria desta Vara designe audiência de 

conciliação, conforme pauta do (a) conciliador (a).

Ressalto que a(s) parte(s) requerida(s) poderá(ão) oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65099 Nr: 523-74.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR AUGUSTO DA SILVA MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS DO RIO DE JANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que a demanda tem em um dos 

polos a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, empresa pública 

federal, exsurgindo assim a competência da Justiça Federal para 

processar e julgar o feito, como preceitua o art. 109, I da Constituição 

Federal.

Ante do exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Federais da Subseção Judiciária 

de Diamantino/MT, o que faço com fundamento no art. 109, I do 

Constituição Federal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66686 Nr: 1138-64.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.Com efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 
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aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, 

possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal;III - priorizem a concentração das perícias, 

viabilizando a participação da assistência técnica das partes;IV - também 

ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer 

juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68820 Nr: 2188-28.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Ramos Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Safra S/A, Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, recebo a petição inicial por preencher os requisitos legais 

necessários.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Passo a análise do pedido de antecipação de tutela.

Extrai-se do art. 294 do Código de Processo Civil que a tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A depender da espécie 

de tutela requerida pela parte, há necessidade de requisitos próprios que 

lhe dão guarida. Ademais, há total fungibilidade entre as espécies de tutela 

provisória, evidenciando que, eventual erro do autor quanto à indicação do 

tipo de tutela não impede sua concessão quando presentes os requisitos 

do outro.

No presente caso, tratando-se de tutela de urgência, avultam como 

pressupostos para a sua concessão elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

A pretensão liminar não merece acolhida, senão vejamos.

Com efeito, não estão presentes os elementos necessários à 

caracterização da probabilidade do direito, uma vez que muito embora a 

parte autora confesse ter contraído alguns dos empréstimos que 

culminaram em descontos em folha, sequer sabe precisar o exato 

montante dos mesmos. Ademais, se a parte admite ter contratado alguns 

empréstimos, não pode pretender que se “suspendam quaisquer 

descontos de empréstimos nos benefícios da aposentadoria da 

Requerente”, desatribuindo-se do ônus de especificar quais descontos 

seriam válidos e quais não.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de antecipação do efeitos da tutela, o que faço com arrimo no art. 

300 do CPC.

Designe-se audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 2362-37.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

a tutela antecipada para o fim de determinar que a parte requerida se 

abstenha de descontar os valores atinentes aos contrato de n.º 

544457992, 548157644, 546057320, 544457986, 542757787, 559540045, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária 

no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais).Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de 

conciliação.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Rosário Oeste/MT, 09 de 

outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85115 Nr: 3459-04.2018.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, GISLAINE DE 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:25597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento para a concessão de Alvará Judicial proposto 

por ANA MARIA DE OLIVERIA SILVA e GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA, 

com a finalidade de levantar valores deixados pelo de cujus, GERALDO 

ROSA DA SILVA, falecido na data de 16/09/2004.

As Requerentes Ana Maria Silva e Gislaine Silva relatam ser, 

respectivamente, cônjuge supérstite e filha do de cujus. Aduzem que, 

conforme certidão de óbito anexa, o ora falecido não deixou bens a 

inventariar, contudo deixou valores depositados junto ao Banco do Brasil, 

referente ao PIS/PASEB.

Aduzem, ainda, que ao se deslocarem até a instituição financeira foram 

informadas que seus nomes não constam como dependentes do de cujus, 

conforme se extrai da certidão de inexistência de dependentes habilitados 

à pensão por morte (anexa).

Pugna pela expedição de alvará em nome da Requerente Ana Maria de 

Oliveira Silva, para fins de levantamento dos valores depositados em nome 

do de cujus GERALDO ROSA DA SILVA de Inscrição nº 10272632675 na 

Agência do Banco do Brasil.

 Com a inicial vieram os documentos contidos nas fls.06/14.

Os autos vieram conclusos.

Inicialmente, recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos 

artigos 719 e 725, VII, do CPC.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no art.98 e ss. do 

CPC.

 Expeça-se ofício à Agência do Banco do Brasil, a fim de que informe o 

valor do montante depositado em nome do falecido GERALDO ROSA DA 

SILVA, à titulo de PIS/PASEB (inscrição n° 10272632675). Oficie-se, ainda, 

o INSS, para que informe nos autos acerca da existência de dependentes 

em nome do de cujos GERALDO ROSA DA SILVA.

Após, o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este 

procedimento concluso.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2456-82.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antonio Ortiz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos.Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de 

passo a sanear o feito.Não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e 

bem representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Considerando que nos presentes autos 

ainda não houve a realização de perícia médica, desde já, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON 

CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. 

SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 

78032-175 (e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, devendo informar data para 

realização da respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo 

médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente 

a todos os quesitos apresentados nos autos. Com a chegada do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

pe r i to  do  ju ízo ,  no  p razo  comum de  15  (qu inze ) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às Providências.Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 943-45.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelita dos Santos Aguiar Silva e Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., Associação 

de Poupança e Emprestimo - POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Colimando dar regular prosseguimento ao feito, cite-se a parte requerida, a 

fim de que compareça a audiência de conciliação a ser designada 

conforme pauta do Conciliador.

Infrutífera a conciliação, iniciar-se-á o prazo para apresentação da 

contestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72460 Nr: 1070-80.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josue da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício assistencial 

em tela.

Diante da necessidade de realização de perícia médica NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON 

CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. 

SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 

78032-175 (e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, DEVENDO INFORMAR DATA 

PARA REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA PERÍCIA MÉDICA, e, em seguida 

apresentar laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos.

 Incotinenti, NOMEIO a Assistente Social deste Juízo para que, no prazo de 

10 (dez) dias, realize a perícia socioeconômica na residência da parte 

autora, a fim de avaliar as reais condições para obtenção do benefício ora 

pleiteado, respondendo aos quesitos que seguem anexos e aqueles 

eventualmente apresentados pelas partes.

Os respectivos laudos deverão ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.

Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem assim para que digam nos autos se 

pretendem a produção de outros meios de prova, apontando-os e 

justificando-os.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63408 Nr: 1967-79.2015.811.0032

 AÇÃO: Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLdS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 Processo nº. 1967-79.2015.811.0032

 Código nº. 63408

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de medida protetiva em favor da criança Geovana Gabriely da 

Silva, vítima de maus tratos praticados por sua genitora Gabriela Lemes da 

Silva.

Extrai-se dos autos que, em virtude da situação de risco enfrentada pela 

menor, foi determinado, na data de 11/12/2015, o acolhimento institucional 

da menor GEOVANA GABRIELY DA SILVA na Casa Transitória Pedro 

Henrique Coelho Belém, situado nesta Comarca, em decorrência de maus 

tratos provocados por sua genitora (fls.43/44).

Na data de 25/02/2016, foi determinado o desacolhimento da menor e, na 

mesma ocasião concedida a guarda provisória da mesma aos tios 

maternos, CÉLIA REGINA MARTINS e EDER MAYER DE ALMEIDA 

MARTINS.

 Aportou aos autos estudo psicossocial, datado de 30/08/2018, relatando 

que tanto a genitora quanto a guardiã provisória manifestaram o desejo de 

ter a guarda em definitivo da criança (fls. 285/292).

Em cota ministerial, o Parquet pugna pela realização de audiência de 

instrução e julgamento com os envolvidos, a fim de dar seguimento ao 

feito.

Contestação, às fls.155/169.

Os autos vieram-me conclusos.

Verifica-se da narrativa contida em relatório do Conselho que o pai 

biológico da infante esteve presente em algumas situações narradas, 

motivo pelo qual entendo oportuno que o mesmo obtenha ciência da 

presente demanda, até para se evitar a ocorrência de futura nulidade.

Desta feita, intime-se o Ministério Público para que apresente 

dados/endereço do pai biológico da infante, a fim de que o mesmo seja 

citado e tome ciência da presente demanda para, querendo, contestá-la.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72707 Nr: 1230-08.2017.811.0032
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceci Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT, 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Loise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato de direito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora, a fim de: - CONDENAR as 

partes requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor atinente à 

cobertura securitária contratada, no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais), valor este corrigido monetariamente e com juros de 1% ao 

mês desde a data da negativa do pagamento (15/03/2017); - CONDENAR 

as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) a título de reparação dos danos morais suportados pela 

parte autora, montante este que deve ser atualizado monetariamente 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com juros de mora de 1% 

ao mês, desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 

do STJ), que é a data da recusa da cobertura do seguro. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC.CONDENO as partes requeridas ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro 

em 12% (doze por cento) do valor da condenação.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28106 Nr: 990-29.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inacio Brizido Ojeda, Inacio Brizido Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INACIO BRIZIDO OJEDA, CNPJ: 

03650122000111 e atualmente em local incerto e não sabido INACIO 

BRIZIDO OJEDA, Cpf: 34538453153, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/05/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INACIO BRIZIDO OJEDA e 

INACIO BRIZIDO OJEDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N. 20092267, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2267/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/10/2007

 - Valor Total: R$ 2.184,09 - Valor Atualizado: R$ 2.184,09 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que o executado 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme se depreende dos 

autos, a parte exequente em petição acostada às fls. 39, requer a 

expedição de citação editalícia, com o fito de dar regular prosseguimento 

ao processo.DEFIRO o pedido de fls. 39. Com efeito, nos termos do art. 

256, inciso II do novo Código de Processo Civil, presentes os requisitos 

autorizadores, determino a realização de citação por edital em nome da 

parte executada INACIO BRIZIDO OJEDA.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 05 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53971 Nr: 2061-95.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Araújo Candido Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON DE ARAÚJO CANDIDO 

COSTA, Filiação: Sueli de Araujo Candido da Costa e Ivorde Benedito da 

Costa, data de nascimento: 22/11/1983, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 21 

de abril de 2013, por volta das 02 horas, na residência da vítima, situada 

na Rua Professor Calixto, n.864, (ao lado do Mercado Dia a Dia), Bairro 

Nossa Senhora Aparecida, neste Município e Comarca de Rosário 

Oeste-MT, o denunciado ANDERSON DE ARAUJO CANDIDO COSTA 

mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (uma) Máquina de 

lavar roupa, marca Müller e 01 (uma) Bicicleta, Barra Circular, marca 

Monark, cor vermelha, pertencente à vítima Marlene de Araújo 

Cândido.Infere-se, pois, que a vítima possui duas casas, sendo elas 

edificadas em um mesmo terreno, e que esta reside aos fundos. Assim, na 

data dos fatos, no período da manhã, a vítima percebeu que o cadeado da 

porta do imóvel localizado à frente, estava danificado, e ao verificar o 

interior deste, notou que os pertences supracitados, não se encontravam 

no local. Por conseguinte, em conversas com vizinhos, a vítima obteve 

informações que o denunciado ANDERSON DE ARAUJO CANDIDO COSTA 

(sobrinho desta), foi visto saindo do imóvel, levando consigo os objetos 

supracitados. Ademais, ouvido perante a autoridade policial, o denunciado 

confessou a prática delituosa, asseverando que, para adentrar no imóvel, 

destruiu o cadeado da porta do mesmo. Em face do exposto, vem o 

Ministério Público, por seu agente signatário, denunciar ANDERSON DE 

ARAUJO CANO IDO COSTA, como incurso nas penas do art. 155, S 4º, 

incisos I, do Código Penal. FICA o réu supra qualificado CITADO dos 

termos da denúncia, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 396 do CPP). Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).FICA O RÉU INDAGADO 

se possui condições financeiras para constituir advogado ou se pretende 

nomeação de defensor público.

Despacho: Processo eletrônico n.º2061-95.2013.811.0032Código nº 

53971Vara ÚnicaVistos em Correição.À ref. 47, o representante do 

Ministério Público pugna a citação por edital do requerido, uma vez que 

está em local incerto e não sabido, conforme informações constantes dos 

presentes autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo 

Penal, expeça-se edital de citação do Requerido Anderson de Araújo 

Candido Costa, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo da citação 

editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já 

determino a SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo 

prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 
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Rosário Oeste/MT, 12 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 05 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61708 Nr: 1273-13.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Amantino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR AMANTINO DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: VILMAR AMANTINO DA SILVA, vulgo "PIU", residente e 

domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, consoante relatório e 

termo de qualificação indireta às fls. 34 e 38, respectivamente, tendo como 

caraterísticas físicas a baixa estatura, pele morena clara, aparentando 

trinta e cinco anos, está sendo processado pela Justiça Pública, por ter 

praticado os seguintes fatos delituosos: Consta do incluso Inquérito Policial 

que, em datas incertas, mas no decorrer do mês de outubro de 2014,em 

horários não precisados, na propriedade rural, denominada Fazenda 

Nhambiquara, localizada na zona rural, no Município de Jangada/MT, termo 

da Comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado VILMAR AMANTINO DA 

SILVA vendeu coisas alheias como próprias, consistentes em 02 (duas) 

cabeças de gado pertencentes à vítima Rômulo César Botelho, avaliadas 

indiretamente pelo valor total de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), 

conforme Termo de Avaliação de fl.36. Segundo se apurou, o denunciado 

trabalhava na Fazenda da vitima e, no mês supracitado, dirigiu-se até a 

pessoa de Manoel da Guia Silva (vizinho de propriedade) e lhe vendeu, 

como própria, uma novilha pertencente à vitima Rômulo, seu patrão, 

recebendo o valor o valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por arroba, 

tendo o animal pesado cerca de 12 (doze) arrobas. Consta, ainda, que 

dias depois, utilizando-se do mesmo "modus operandi", o denunciado 

VILMAR AMANTINO DA SILVAnovamente procurou a pessoa de Manoel 

da Guia Silva, oportunidade em que lhe vendeu, como própria, outra 

novilha pertencente à vítima, pesando 13,5 (treze arrobas e meia). Diante 

do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia denunciou VILMAR 

AMANTINO DA SILVA,como incurso na pena do art. 171, 9 2", inciso I, por 

2x (duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Rosário 

Oeste/MT, 22 de novembro de 2.017.

Despacho: Vistos.1.À primeira vista, a peça inicial acusatória preenche os 

requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como 

se fazem presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação.Da mesma forma, o(s) fato(s) descrito(s) se subsume(m) à(s) 

figura(s) típica(s) e há indício(s) suficiente(s) da materialidade e da autoria 

delitiva para o início da persecução penal. 2. Desta feita, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida em desfavor do(s) acusado(s), qualificado(s) nos 

autos,  dando-o(s)  como incurso(s)  nos ar t igos  ne la 

mencionados.3.Indefiro o pedido de folha de antecedentes e de certidões 

criminais formulado pelo Ministério Público, com arrimo no item 7.5.1, inciso 

III, do CNGC/TJMT, in verbis:7.5.1 Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:III - a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixacrime; (item 

alterado pelo Provimento nº 40/2011-CGJ e ratificado pelo Provimento nº 

19/2012-CGJ)Defiro o pedido ministerial para aportar aos autos certidão 

criminal do cartório judicial da Comarca de Rosário Oeste/MT.4. Cumpra a 

Secretaria, com urgência, as seguintes providências:a)Expeça-se ofício à 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, para que 

informe a este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, se o réu VILMAR 

AMANTINO DA SILVA, vulgo “PIU”, encontra-se preso no Estado de Mato 

Grosso;b)Juntada a resposta requisitada no item “a”, e em sendo negativa, 

independentemente de conclusão, proceda-se a citação por edital do réu, 

fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum, com a finalidade 

de tomar conhecimento sobre a denúncia e apresentar resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário;c)Procedam-se às comunicações pertinentes em relação ao 

recebimento da denúncia, tal como determinado pela CNGC/MT;d)Realizada 

as providências, voltem-me conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 05 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71854 Nr: 750-30.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldevanei Antonio das Neves, Higor de Sousa 

Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES, Cpf: 

04978122155, Rg: 2488238-0, Filiação: Oziene Antonia Guia e Altair 

Sebastião Neves, data de nascimento: 16/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65-9663-4210. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 

data não precisada, mas nos dias anteriores à 30/11/2016, os 

denunciados ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES e HIGOR DE SOUSA 

FREIRE, juntamente com os menores Leandro Martins Batista e Diogo 

Odilon Martins de Santana, com vontade livre e consciente do caráter ilícito 

de suas condutas, se uniram, em associação criminosa, com o fim 

específico de dar início à execução de diversos crimes contra o 

patrimônio, no município de Rosário Oeste/MT. Apurou-se que, os 

denunciados ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES e HIGOR DE SOUSA 

FREIRE, mantinham um acordo com os menores, a fim de praticarem uma 

série de crimes com a finalidade de "faturar".FATOII - DO CRIME DE FURTO 

QUALIFICADO Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de 

novembro de 2016, durante o periodo noturno, após a prática do FATOI, 

na rua Principal, nO613, Bairro Alto, no município de Rosário Oeste/MT, os 

denunciados ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES e HIGOR DE SOUSA 

FREIRE, em unidade de designios e adesão de condutas, juntamente com 

os adolescentes ....durante o repouso noturno, mediante rompimento de 

obstáculos (destruição de telhados e porta, conforme auto de constatação 

em local de crime e fotografias de fls. 15/18), subtraíram, em proveíto 

comum, coísa alheía móvel, consistente em 01 (uma) televisão da marca 

CCE, 42", 01 (um) tablet multilaser, cor preta, 01 (um) vidro de perfume e 

04 (quatro) pen drive, pertencentes à vítima Waneyssa Maria Sossimeier, 

conforme termo de declaração de fls. 05.Apurou-se que, na data do fato, 
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no periodo noturno, o denunciado ALDEVANEIANTONIO DAS NEVES, 

mediante acordo prévio de vontades e divisão de tarefas, aproveitando-se 

quea vítima não estava em sua residência, dirigiram-se até o imóvel desta 

e mediante arrombamento, furtaram os objetos acima descritos. Após 

terem subtraído os objetos da residência da vítima, os denunciado 

ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES e o adolescente ...., deslocaram-se até 

a residência do denunciado HIGOR DE SOUSA, para dar continuidade na 

divisão de tarefas estabelecidas entre os denunciados,Diante do exposto, 

o Ministério Público Estadual denuncia ALDEVANEI ANTONIO DAS NEVES 

e HIGOR DE SOUSA FREIRE como incurso nas penas dos artigos 288, 

parágrafo único (associação criminosa com participação de adolescente), 

155, S 1Q e S 4º, incisos I e IV, ambos do Código Penal e artigo 244-B 

(corrupção de menores) do Estatuo da Criança e do Adolescente, 

requerendo que seja recebida e autuada esta e lhe instaure o devido 

processo penal, ouvindo-se as testemunhas e a vítima abaixo arroladas e 

prosseguindo-se até final condenatória, assim como com a fixação de um 

valor mínimo para efeito de de danos, ainda que exclusivamente morais 

(CPP, artigo 387, inc. IV).

Despacho: Processo eletrônico n.º750-30.2017.811.0032Código nº 

71854Vara ÚnicaVistos em Correição.À ref. 29, o representante do 

Ministério Público pugna a citação por edital do requerido, uma vez que 

está em local incerto e não sabido, conforme informações constantes dos 

presentes autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo 

Penal, expeça-se edital de citação do Requerido Aldevanei Antônio das 

Neves , com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem 

que o Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já determino a 

SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo prescricional, nos 

moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 12 de julho 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 04 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20575 Nr: 1343-11.2007.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergilio Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERGILIO SILVA DE JESUS, Rg: 

2120347-4, Filiação: Natalina Silvia de Jesus e, data de nascimento: 

25/06/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "...No dia 09/09/2007, por volta das 00h, na rua Fazenda 

Limeira, zona nesta cidade, o denunciado VERGÍLIO Silva de Jesus , 

subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante 

arrombamento/rompimento de obstáculo, à medida que, violando a porta da 

casa invadida, furtou R$4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais), em 

prejuízo da vítima Cleonice Silva Nazário.O réu confessou a prática delitiva 

perante a autoridade policial e sua advogada. Ante o exposto, DENUNCIO: 

VERGÍLIO Silva de Jesus , já qualificado, como incurso nas penas do art. 

155, (furto), § 4º (qualificadora), inciso I (rompimento de obstáculo), do 

Código Penal. Requer-se, portanto, seja recebida e autuada a presente, 

seja o denunciado citado para querendo, apresentar defesa, 

prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que oréu, a final, 

seja condenado nas penas do artigo acima mencionado, notificando as 

testemunhas infra arroladas, para serem ouvidas no decorrer da 

instrução...."

Despacho: Processo eletrônico n.º1343.11.2007.811.0032Código nº 

20575Vara ÚnicaVistos em Correição.À ref. 26, o representante do 

Ministério Público pugna a citação por edital do requerido, uma vez que 

está em local incerto e não sabido, conforme informações constantes dos 

presentes autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo 

Penal, expeça-se edital de citação do Requerido Vergílio Silva de Jesus, 

com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que o 

Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já determino a 

SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo prescricional, nos 

moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 12 de julho 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 04 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64594 Nr: 323-67.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliverto Aparecido Augusto da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIVERTO APARECIDO AUGUSTO DA 

CRUZ, Cpf: 05381409176, Rg: 2569282-8, Filiação: Anaide Leia Dias e 

Joilson Santos da Cruz, data de nascimento: 09/05/1994, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT, convivente, ajudante geral, Telefone 

65-9954-9454. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Narra a que, no dia 24 de dezembro de 2015, por volta 

das 16 h, na residência da vítima, localizada na IW 9, n.797, Bairro Nossa 

Senhora Aparecida, neste Município e Comarca de Rosário Oeste/MT,o 

denunciado ELIVERTO APARECIDO AUGUSTO DA CRUZ, no âmbito das 

relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima 

SUZI ANTONIA FERREIRADE MORAES, sua companheira, lesionando-a na 

região do rosto, conforme termo de declarações às fls. 11, 15 e 16. 

Apurou-se que na data e hora dos fatos, após uma discussão entre o 

casal, o denunciado ELIVERTO APARECIDO AUGUSTO DA CRUZ, desferiu 

um soco contra a vítima Suzi Antonia Ferreira de Moraes, atingindo o rosto 

desta, consoante termo de declarações às fls. 11, 15 e 16 .Em face do 

exposto, vem o Ministério Público, por seuagente signatário, denunciar 

ELIVERTO APARECIDO AUGUSTO DA CRUZ, com incurso no artigo 129 S 

9", do Código Penal, na forma do artigo 7", incisos I e 11, da Lei 

nO.11.340/2006. ASSIM, FICA O RÉU SUPRA QUALIFICADO CITADO DOS 

TERMOS DA DENÚNCIA, PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, POR 

ESCRITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS (ART. 396 DO CPP). NA 

RESPOSTA, O ACUSADO PODERÁ ARGUIR PRELIMINARES E ALEGAR 

TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, OFERECER DOCUMENTOS E 

JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS PRETENDIDAS E ARROLAR 

TESTEMUNHAS, ATÉ O MÁXIMO DE 08 (OITO), QUALIFICANDO-AS E 

REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO (CPP, ART. 

396-A).FICA O RÉU INDAGADO SE POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS 

PARA CONSTITUIR ADVOGADO OU SE PRETENDE NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR PÚBLICO.

Despacho: Processo eletrônico n.º323-67.2016.811.0032Código nº 

64594Vara ÚnicaVistos em Correição.À ref. 31, o representante do 

Ministério Público pugna a citação por edital do requerido, uma vez que 

está em local incerto e não sabido, conforme informações constantes dos 

presentes autos.Assim, nos termos do artigo 361, do Código de Processo 
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Penal, expeça-se edital de citação do Requerido Eliverto Aparecido 

Augusto da Cruz, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo da citação 

editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já 

determino a SUSPENSÃO do processo e do respectivo prazo 

prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 12 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Benedita Rodrigues da 

Silva, digitei.

Rosário Oeste, 05 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21065 Nr: 330-40.2008.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Brigido Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

À vista do oficio n° 254/2018/GMSS/DPEMT-RO, informando a 

impossibilidade de comparecimento da nobre representante da Defensora 

Pública em virtude do usufruto de férias regulares, REDESIGNO a 

solenidade outrora aprazada para o dia 16 de abril de 2019 às 13h30min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 1917-48.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Eduardo Campos dos Santos, Valclei 

de Jesus Conceição, Lucas dos Santos Gomes Cardoso, Arilson de 

Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404, THIAGO 

RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - OAB:24402/O

 Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejar a absolvição 

sumária dos denunciados, motivo pelo qual DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018 às 14h00min., 

devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na 

exordial acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como eventuais 

vítimas e os réus, para esclarecimentos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas, e ao final, interrogatório dos réus, tudo de acordo com 

a sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu 

artigo 400 do CPP.Por oportuno, não passa despercebido que a defesa 

dos réus impetrou habeas corpus nos autos da ação penal, circunstância 

que se revela teratológica, uma vez que permitira à própria autoridade 

coatora o julgamento do mandamus, situação esta que não encontra 

assento na ordem jurídica, razão pela qual NÃO CONHEÇO do writ. 

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59190 Nr: 292-81.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste/MT (Gestor Pleno 

do Sistema Único de Saúde Municipal), Estado de Mato Grosso (Gestor 

Estadual do Sistema Único de Saúde)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida.

Após, não havendo requerimento do cumprimento de sentença nem 

informações quanto ao descumprimento do provimento jurisdicional, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84649 Nr: 3230-44.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Boabaid Levi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18060

 Certifico que o agravo de ref:11, é tempestivo. Nos termos do Provimento 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente, ora agravada, para apresentar as contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1841 Nr: 257-83.1999.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:15829-A

 Pois bem. À vista de tudo que consta dos autos, CHAMO O FEITO À 

ORDEM para fins de tornar nulo todos os atos processuais a partir da fl. 

51, onde após correr a penhora online via sistema BACENJUD, deveriam 

às partes se manifestar a respeito, em ocasião contínua ser nomeado 

curador especial, pois a parte executada fora citada por edital, 

permanecendo inerte, desta feita não ocorrendo conforme trâmite legal. 

Por conseguinte, NOMEIO como advogada dativa para atuar em defesa da 

parte executada a causídica Drª. KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA – 

OAB/MT 15829-A. Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o 

equivalente a 02 (dois) URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da 

Ordem dos Advogados/Seccional Mato Grosso, a qual deverá ser intimada 

para acompanhar o feito. Advirto que a certidão de honorários deverá ser 

expedida tão somente após o exaurimento da atividade judicante para a 

qual fora nomeada a causídica. Intime-a, pessoalmente, da presente 

nomeação, para as providências. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58084 Nr: 2003-58.2014.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53924 Nr: 2015-09.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:OAB/MT - 5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481

 Vistos.

À vistas dos autos, DEFIRO a cota ministerial de fl. 193, a fim de intimar o 

Advogado da parte Requerida para se manifestar nos autos, o que 

entender de direito.

Após, redesigno audiência de Continuação para o dia 27 de fevereiro de 

2019, às 14hr30 min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87233 Nr: 1277-79.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DAS DORES CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDUINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5486, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:21286/O

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/11/2018 às 12:00 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 2132-92.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA MARIA DA SILVA, ROSENDO ALVES DA 

SILVA NETO, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA, EVALDO 

CATARINO DA FONSECA, VALDEVIRA GOMES RODRIGUES, JANAINA 

PATRICIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente a 

impugnação a contestação interposta pelo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 1113-22.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIVAN MARTINS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT, César Augusto Magalhães - 

OAB:3.237-B/MT

 [...].Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de justa causa para a 

ação penal.Desta feita, entendo que o caso não se enquadra nas 

hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397), e, portanto, DESINGO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 2018, 

às 15h15min.INTIMEM-SE o Ministério Público, o acusado, o advogado de 

defesa (DJE), e as testemunhas arroladas.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84190 Nr: 7-20.2018.811.0053

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODRIGO DUARTE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de queixa-crime ajuizada por Rodrigo Duarte de Amorim Silva em 

face de Rui Rodrigues, ambos qualificados nos autos.

O requerente postulou pelo arquivamento do feito (Ref: 19).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Recebo o pedido do querelante como renúncia ao exercício da queixa 

(CP, art. 104).

 A renúncia ao direito de queixa acarreta a extinção da punibilidade do 

indiciado, nos termos do art. 107, inc. V do Código Penal, vejamos:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de 

ação privada;

 Assim, a extinção da presente é mister.

 Ante ao exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade do autor do fato, e 

determino o ARQUIVAMENTO do presente Termo Circunstanciado, com 

fundamento no art. 107, inc. V, do Código Penal.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO.

Dispenso a intimação do indiciado.

Remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1549-78.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O, Eduardo Schnell Nothen Junior - 

OAB:22662/0

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela advogada, Dra. Débora 

Smerdeck Piotto, aludindo contradição na sentença prolatada nestes 

autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio 

processual adequado.

A fim de aclarar ao embargante, não há como fixar honorários “cheios” de 

acordo com a tabela da OAB, pois que em sua manifestação (Ref: 53), a 

causídica se reservou a alegar “A defesa se reserva ao direito de 

discorrer sobre o mérito da causa em sede de alegações finais”.

Destaco que não se trata de desmerecimento aos trabalhos prestados 

pela i. advogada, mas sim, somente de aplicação dos princípios 

contorcionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, ressalto que a Resolução nº 096/2007 da OAB-MT, “anexo I”, 

revela em seu art. 7º que a tabela de honorários serve como referência 

nos arbitramentos judiciais de honorários advocatícios, de modo a auxiliar 

magistrados.

Portanto, não há caráter vinculante.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 
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declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

provimento.

 Certifique-se, conforme já determinado, quanto ao cumprimento do Alvará 

de Soltura.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69979 Nr: 1342-16.2014.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVA GRACIELLA FERNANDES PICINATTO, RODRIGO 

ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI JOSÉ PORTELA CAMPOLIN, CHALÉ 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE o necessário à citação da Embargada no endereço indicado 

em ref. 32, qual seja Rua Comandante Costa, n. 3011, Bairro Porto em 

Cuiabá/MT, CEP: 78.025-200.

Considerando que o Embargado Sidinei José Portela Campolin foi 

devidamente citado e não apresentou defesa (ref. 10), DECRETO sua 

revelia.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001266-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

IZABEL FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001266-33.2018.8.11.0053 Valor da causa: $13,800.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: IZABEL 

FERREIRA DE SANTANA Endereço: SITIO SANTA IZABEL, 01, ZONA 

RURAL, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): IZABEL FERREIRA DE SANTANA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001268-03.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001268-03.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,196.40 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 100, COHAB MARECHAL RONDON, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, Andar 15, 

Bloco D, edifício Juaperi, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 Senhor(a): SALATIEL DE LIRA MATTOS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 14:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 
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56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (ADVOGADO(A))

EULLER MACALISTER DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 10 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000640-48.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerido para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 10 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO PARA A 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EDITAL N. 018/2018

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS, por delegação do Tribunal de Justiça, nos autos 

do Pedido de Abertura de Processo Seletivo, no uso de suas atribuições 

legais, torna público a abertura de Processo Seletivo para Credenciamento 

de Juiz Leigo, da Comarca de São José dos Quatro Marcos, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria n. 

051/2018, de 08 de outubro de 2018, composta pelos seguintes membros:

Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini-Juíza de Direito – Presidente; 

Rosimeiri Delforno-Gestora Geral – Membro; Gilson da Silva 

Martins–Gestor Judiciário Substituto - Membro; Tereza Cassia da Cruz 

Capelletti-Gerente Administrativo III – Suplente e José Antonio Furlaneto – 

Auxiliar Judiciário -Suplente.

1.2 O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para o 

exercício da função de Juiz Leigo e far-se-á mediante prévia inscrição e 

aplicação de prova de múltipla escolha e prova prática de sentença, 

ambas de caráter eliminatório e classificatório.

1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de 

magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

1.4 Os Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço 

público relevante, sem vínculo empregatício, e responderão pelas 

contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer 

prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal de 

Justiça, serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por 

dois (2) anos, admitida uma única prorrogação por igual período.

1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por 

igual período, se, dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não 

for publicado o ato de descredenciamento.

1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados 

Especiais, quando no desempenho de suas funções, em conformidade 

com o parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 9.099/95.

1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo.

1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na 

OAB, sem nenhuma restrição ao exercício da advocacia.

2 DAS VAGAS

2.1 A seleção visa o credenciamento de 01 (uma) vaga de Juiz Leigo para 

atuar no Juizado Especial da Comarca de São José dos Quatro Marcos 

nos termos do Anexo I deste Edital, e formação de cadastro de reserva.

3 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (apenas para 

comarcas com 7 ou mais vagas)

3.1 As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da 

Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 

1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do Estado de 

Mato Grosso, pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro 

de 2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de Justiça no 

Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do 

presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e 

das que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

3.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em 

número fracionário, igual ou superior a 0,7, este deverá ser elevado até o 

primeiro número subsequente.

 3.3 Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de 

vaga serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições a serem desenvolvidas:

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao 

desempenho das funções.

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 

1.000, 2.000 e 3.000 Hz.

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou 
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a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

3.4 Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no Processo Seletivo, o candidato pessoa com deficiência deverá, no ato 

da inscrição:

3.4.1 em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por 

concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como 

encaminhar para a Diretoria do Foro da Comarca de (COMARCA) atestado 

médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o 

grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação 

Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência;

3.4.2 declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com o exercício das atribuições legais a serem 

desenvolvidas.

3.4.3 Os documentos previstos nos subitens 3.3.1 e 3.3.2 deverão ser 

encaminhados por SEDEX, até o dia (DATA), para o seguinte endereço: 

(ENDEREÇO DA COMARCA).

3.5 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem 3.3 implicará o indeferimento do pedido de 

inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer às vagas 

com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que 

preenchidos os demais requisitos previstos neste edital.

 3.6 O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição 

especial para a realização da prova deverá informar na ficha de inscrição, 

especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo 

alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais 

candidatos.

3.7 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e razoabilidade.

3.8 O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, 

e não será devolvido, assim como não será fornecida cópia desse 

documento.

3.9 O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne 

ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas.

3.10 O candidato pessoa com deficiência ficará submetido à mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.

3.11 As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência, 

serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita 

observância à ordem de classificação no Processo Seletivo.

3.12 A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

3.13 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em 

duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, 

inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 

pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas 

a eles reservadas.

3.14 O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de 

sua nomeação, submetido à avaliação por equipe multiprofissional indicada 

pelo Tribunal de Justiça, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 

3.298, de 20-1-1999, que verificará sua qualificação como pessoa com 

deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das 

atribuições legais.

3.15 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da 

equipe multiprofissional, de forma terminativa, sobre a qualificação do 

candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência 

com as atribuições.

3.16 A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência 

aprovado perante a equipe multiprofissional será definida em edital próprio.

3.17 Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com 

deficiência indeferido, passará a concorrer juntamente com os demais 

candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não cabendo 

recurso dessa decisão.

3.18 A pessoa com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta 

condição não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

4 DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO

4.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis 

Complementares Estaduais n. 270/2007 513/2013 e o Provimento n. 

29/2014/CM, no ato do credenciamento, os candidatos deverão atender às 

seguintes exigências:

 a)ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional;

b)não exercer nenhuma atividade político-partidária;

c)não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa;

d)residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado;

e)não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de 

natureza civil;

f)não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde 

pretenda exercer a função.

g)Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do 

Juizado no qual exerça suas funções.

5 DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA

5.1 O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente 

indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, observado o teto 

máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Analista 

Judiciário, previsto na Classe A, Nível I,– conforme tabela remuneratória do 

TJMT).

5.1.1 Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles pelo 

Juiz Togado, receberá os seguintes valores:

Sentença com julgamento de mérito: Sentença sem julgamento de mérito: 

Acordo:

1% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1 

0,5% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1 

0,3% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1

5.1.2 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se sentença 

sem julgamento de mérito as padronizáveis e as decorrentes de revelia.

5.2 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após 

o ato de credenciamento do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, 

pagamento retroativo.

5.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não 

se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto.

5.4 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão 

encaminhados ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário):

a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do 

Poder Judiciário de Mato Grosso;

b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz 

Togado;

c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS.

5.5 Cada Juiz Leigo indicará conta-corrente em instituição bancária, onde 

será depositada sua remuneração mensal, com a devida retenção do 

Imposto de Renda, pelo FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário).

6 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

6.1 São atribuições do Juiz Leigo:

I – No Juizado Especial Cível:

a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;

b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, 

buscando sempre a composição amigável do litígio;

c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à 

homologação do Juiz Togado.

II – No Juizado Especial Criminal:

a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas;

b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a 

proposta elaborada pelo Ministério Público;

c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e 

encaminhar ao Juiz Togado para homologação.

6.1.2 Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao 

Juiz Leigo homologar acordos e proferir atos decisórios, bem como 

decretar prisão, resolver incidentes, executar penas ou exercer qualquer 

outra atividade privativa de Juiz Togado.

6.2 São deveres do Juiz Leigo:

a) assegurar às partes igualdade de tratamento;

b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição;

c) manter rígido controle dos processos em seu poder;

d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, 

proferir decisões e submetê-las à homologação do Juiz Togado;

e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de 

audiência e não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término;

f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais 

se realizem nos prazos legais;

g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 

Servidores e Auxiliares da Justiça;
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h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

i) utilizar traje compatível com o decoro judiciário;

j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais 

após a realização das sessões de audiência;

k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições 

legais e os atos de ofícios;

l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do 

credenciamento;

m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo 

Tribunal de Justiça;

n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado.

6.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes 

Leigos os motivos de impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 

135 do Código de Processo Civil, respectivamente.

 7 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

7.1 A inscrição deverá ser efetuada no Fórum da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos, a partir das 13h do dia 15/10/2018 até as 18h do dia 

31/10/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período, mediante ficha de inscrição 

constante do Anexo III.

 7.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

 7.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo o direito de excluí-lo do processo seletivo por 

preenchimento incorreto das informações, bem como em virtude da 

ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal.

7.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

7.5 A comprovação do que estabelece o subitem 16.1, alínea b, para fins 

de desempate, deverá ser feita no ato de inscrição, com a apresentação 

dos documentos pertinentes.

7.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na 

data da inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da 

identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além da 

fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da 

decisão judicial que justifique a discordância.

7.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 

das provas deverá solicitar atendimento especial para tal fim.

7.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova.

8 DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS

8.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições 

preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que não 

constarem da relação.

8.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente 

da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias 

úteis após a publicação do resultado.

9 DAS PROVAS

9.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da 

seguinte forma:

9.1.1 Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, 

tendo cada uma quatro (4) alternativas, das quais apenas uma será 

considerada correta.

9.1.2 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o 

máximo de cento e vinte (120) linhas, dispensado o relatório.

9.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 

das provas com antecedência de uma hora em relação ao horário 

determinado para o início das provas.

9.3 O portão de acesso ao prédio será aberto às 07h00min e fechado às 

08h00mim, em todas os locais de aplicação das provas.

9.4 Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do 

candidato ao prédio de aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado.

9.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, 

documento de identificação original e comprovante de inscrição obtido no 

ato de sua efetivação.

9.6 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por 

Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação 

ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de 

exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 

que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e 

previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 

dentro do prazo de validade).

9.7 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de 

conservação, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 

candidato.

9.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 

realização da prova, documento de identidade original, por motivo de 

perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 

de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.

9.9 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo de documento.

9.10 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de 

nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), 

carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 

documento ilegível, não identificável e/ou danificado.

9.11 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) 

horas.

9.12 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora 

de seu início efetivo, e de três horas para o candidato que desejar levar 

seu caderno de prova.

9.13 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não 

poderá retornar em hipótese alguma.

9.14 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas 

deverão retirar-se do local simultaneamente.

9.15 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o 

motivo alegado, nem substituição do cartão de respostas.

9.16 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, 

desconhecimento sobre a realização das provas como justificativa de sua 

ausência.

9.17 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

Processo Seletivo.

9.18 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato 

não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova 

estabelecidos, será feita sua inclusão mediante apresentação do 

comprovante de inscrição.

9.19 A inclusão de que trata o subitem 9.18 será realizada de forma 

condicional, devendo constar em ata de ocorrência, para análise pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, com intuito de verificar a 

pertinência da referida inscrição.

9.20 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 9.18, 

ela será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos 

dela decorrentes.

9.21 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que:

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das 

provas;

b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota 

e/ou impresso que não forem expressamente permitidos bem assim aquele 

que se comunicar com outro candidato;

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, 

gravador, receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 

comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os 

permitidos;

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 

destinado para sua realização;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, 

caderno de questões ou outro material não permitido, sem autorização;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido;

k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo;

l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial;

m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo 

seletivo durante a realização da prova objetiva.
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9.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas, por 

qualquer motivo.

9.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum 

membro da equipe de aplicação e/ou autoridade presente, informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação.

10 DA PROVA OBJETIVA

10.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas 

no programa que constitui o Anexo II do presente edital, abrangendo as 

seguintes áreas de conhecimento:

Questões/Tipo Área de Conhecimento

Objetiva Língua Portuguesa

Direito Constitucional

Direito Civil

Direito Processual Civil

Direito Penal

Direito Processual Penal

Lei dos Juizados Especiais

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso

Legislação Extravagante

Legislação Ambiental

10.2 A prova objetiva será aplicada, na data provável de (25

de novembro de 2018), nos locais indicados em edital específico, 

publicado com pelo menos cinco (5) dias de antecedência, com início 

previsto para as 08h e término para as 13h.

10.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, que será o único documento 

válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 

edital e na capa do caderno de questões personalizado.

 10.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por 

erro do candidato.

10.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão 

de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.

10.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando:

a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que 

legíveis;

b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;

c) não estiver assinalada na folha de respostas;

d) preenchida fora das especificações.

 10.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de 

correção da prova objetiva.

13 DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA

13.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a 

entrega da prova objetiva.

 13.2 A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a 

interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de 

candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação 

pelo próprio candidato e/ou de candidato a quem tenha sido deferido 

atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o candidato 

será acompanhado por um FISCAL devidamente treinado, para o qual 

deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os 

sinais gráficos de pontuação.

13.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser 

assinadas, rubricadas, nem conter, em outro local, que não o apropriado, 

nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato sob pena de 

eliminação.

13.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de 

preenchimento do candidato.

13.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de 

resposta da prova prática de sentença.

13.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, 

Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis 

n. 8.078/90 e 9.099/95, sem anotações e comentários.

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

14.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100).

14.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas 

marcações da folha de respostas, será igual a cinco (5) pontos, caso a 

resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da 

prova.

14.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos 

multiplicado por cinco (5).

14.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a sessenta (60) pontos na prova objetiva de seleção.

14.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) 

pontos terão corrigidas as suas provas práticas de sentença.

14.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100).

14.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de 

sentença o conhecimento sobre o tema jurídico, a utilização correta do 

idioma oficial e a capacidade de exposição.

14.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a sessenta (60) pontos em cada prova.

15 NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO

15.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem 

decrescente da média final.

15.1.1 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, 

desprezadas as frações além do centésimo nas avaliações do Processo 

Seletivo.

15.2 A média final será calculada da seguinte forma:

[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF

 Onde:

 NPO = Nota da Prova Objetiva

NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença

15.3 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem 

decrescente de nota final e processada após a análise dos recursos 

interpostos e a aplicação dos critérios de desempate.

16 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

16.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas:

a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei n. 

10.741/2003;

b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o 

art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição 

que deverá comprovar no ato da inscrição;

c) maior pontuação na prova prática de sentença;

d) maior pontuação na prova objetiva.

17 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

 17.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias 

úteis após a publicação do ato que tornar público:

a) o indeferimento de inscrição do candidato;

b) o gabarito provisório da prova objetiva;

c) a eliminação do candidato;

d) a classificação do candidato.

17.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo, não cabendo recursos adicionais.

17.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos 

correspondentes a esta questão serão atribuídos a todos os candidatos 

que prestaram a prova.

17.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos 

recursos, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial.

17.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital.

18 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

18.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo 

Seletivo será feita por meio de edital a ser publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico.

18.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo 

constará sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação.

18.3 O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, no prazo de cinco (5) dias úteis, após 

a publicação do Edital do resultado final, os seguintes documentos:

a) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da 

justiça estadual e federal, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos 

locais em que residiu;

c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da 

Comarca onde pretende exercer a função;

d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, 

não é filiado a partido político e não representa órgão de classe ou 

entidade associativa;

e) cópia autenticada do diploma;

f) certidão de inscrição regular na OAB;

g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por 
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mais de dois anos;

h) atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede 

oficial;

i) duas fotografias 3x4, recentes.

18.3.1 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o 

efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante a 

participação anual mínima em cinco (5) atos privativos de advogado em 

causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5º, parágrafo 

único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

18.4 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas 

o credenciamento, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação 

final e o prazo de validade do Processo Seletivo.

19 DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

19.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça e publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico.

20 DO CREDENCIAMENTO

20.1 Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 

1.5, serão habilitados a ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas existentes ou 

naquelas que surgirem dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, 

pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação.

20.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o 

prazo de cinco (5) dias úteis para se apresentar ao juiz responsável pelo 

Juizado Especial na comarca para a qual o candidato foi credenciado, 

devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e 

responsabilidade, sob pena de configuração de desistência.

20.3 No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento 

dos demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória.

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados no átrio do Fórum e/ou publicados no Diário da Justiça 

Eletrônico.

21.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe 

disser respeito, circunstância que será comunicada em edital ou aviso a 

ser publicado.

São José dos Quatro Marcos, 09 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini. Presidente da Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo.

* Os Anexos II e III completos, encontram-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58672 Nr: 2274-46.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO EMERSON DOS REIS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 AUTOS Nº 2274-46.2014.811.0039

CÓDIGO 58672

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal promovida contra BRUNO EMERSON DOS REIS 

FONSECA, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos 

crimes previstos no art. 306, caput, e art. 311, ambos da Lei 9.503/97 – 

Código de Trânsito Brasileiro.

 O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 (f. 45/49), o que foi aceito pelo 

acusado e deferido por este Juízo (ref. 53).

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse, e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ela imposta, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta.

Sendo assim, considerando que o denunciado cumpriu integralmente com 

as obrigações assumidas e tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos da 

suspensão condicional do processo, sem que esta tenha sido revogada, 

com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, DECLARO extinta a 

punibilidade de BRUNO EMERSON DOS REIS FONSECA, em relação ao fato 

“sub judice”, não implicando este “decisum” em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92).

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

P.R.I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84572 Nr: 4689-94.2017.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MAURO 

CEZAR DUARTE FILHO - OAB:11913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 4689-94.2017.811.0039

 CÓDIGO 84572

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS em benefício do 

menor JOÃO RAFAEL NASCIMENTO MINERVINI, ajuizado por LUCIANO 

MIRANDA MINERVINI, em face de ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA, 

todos devidamente qualificados.

Juntou documentos em folhas nº. 07/17.

Distribuído os autos no dia 11/01/2018.

Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora, no dia 28/09/2018, visto que a requerida encontra-se 

residido com a criança na Comarca de Cáceres/MT, facilitando o exercício 

do direito de visitas.

 Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VII, do 

Código de Processo Civil.

Isento a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. R. I. C.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84939 Nr: 143-59.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CARNIELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 .........É o breve relato.Fundamento e decido.Inexistindo prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em carência da 
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ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro 

o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.No que tange à prova 

testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro.Assim, designo 

para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 30 (trinta) de 

janeiro de 2019, às 16h00min. Cientifique-se as partes que estas terão o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85289 Nr: 287-33.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Intimação do advogado da parte requerida para se manifestar acerca do 

cálculo de pena retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66731 Nr: 2480-26.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHARRY NORIVAL BAPTISTA CASUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 Intimação do advogado do réu para se manifestar acerca do cálculo retro 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 26-05.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FELAU BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 Intimação do advogado do réu para se manifestar acerca do cálculo de 

pena retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379 Nr: 29-58.1997.811.0039

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ PEREIRA 

PARDIN, para devolução dos autos nº 29-58.1997.811.0039, Protocolo 

379, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112241 Nr: 3375-59.2018.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA DO FEITO PARA O JUÍZO DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE COMODORO/MT, o que faço 

com fundamento no art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Não 

havendo insurgência recursal no prazo legal, remetam-se os autos ao 

Juízo competente para o processo, dando-se baixa na distribuição.Às 

providências.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com 

as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 2411-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDESGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através de seu Advogado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o recolhimento das Custas e 

TaxaJudiciária inicial, sob pena de indeferimento nos termos da r. Decisão 

de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110168 Nr: 2174-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJDCA(C“O“

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Provisória, encontra-se em pasta 

própria, aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84323 Nr: 1886-89.2015.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva, encontra-se em pasta própria, 

aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113828 Nr: 4369-87.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGM, ABR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva, encontra-se em pasta própria, 

aguardando a retirada da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100000 Nr: 1660-16.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADILSON LEANDRO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte Requerente, devidamente intimada, dentro do prazo legal, 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial e Justiça ref. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95208 Nr: 2672-02.2016.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI STEMPKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam os advogados do Requerente, devidamente intimado, dentro do 

prazo legal a se manifestar a certa da juntada constante em ref. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88095 Nr: 237-55.2016.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAN HERIKON SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerente, devidamente intimada, dentro do prazo legal, para 

se manifestar acerta da juntada constante em ref. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 2199-84.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FERNANDES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:PR/45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora, devidamente intimada em um prazo de 10 (dez) dias 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça constante em 

ref. 66, caso queira.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 41/2018 - DF

 O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Etienne Regina dos Santos e Carmo 

Strambaioli, matrícula nº 12242, designada Gestora Geral na Central de 

Administração irá usufruir 15 (quinze) dias de férias referente ao 

exercício 2017 no período de 10 a 24/09/2018.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora EDAIANE NOVAIS DE SOUZA, Técnica Judiciária, 

matrícula nº 34605, para exercer a Função de Gestor Geral na Central de 

Administração, no período de 10 a 24/09/2018.

Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 31 de agosto de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do advogado 

de defesa, para que, no prazo legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31987 Nr: 1086-08.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurildo Daniel Lauro, Rosineide Neves Lauro, Daniely 

Neves Lauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edinalva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . No entanto, com tal ato, a alienação não resta vedada, mas garante 

ao eventual terceiro adquirente o conhecimento da existência da presente 

demanda, ficando este impedido de alegar, futuramente, boa-fé.Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários, tal como já fundamentado 

por este juízo e, agora reiterado, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR pleiteada pelos requerentes, apenas para fins de 

DETERMINAR a anotação às margens da matrícula do imóvel residencial 

localizado na Rua João Malonhai Filho, n.º 1294, bairro Conjunto 

Habitacional, lote 03, quadra 170, Tabaporã-MT, descrito no contrato de 

fls. 206/208.Sendo assim, expeça-se ofício ao CRI local, solicitando a 

identificação da matrícula do citado imóvel, fornecendo os dados da antiga 

e atual proprietário, bem como, solicitando a anotação da existência da 

presente demandas às margens da respectiva matrícula.Sem prejuízo do 

cumprimento das providências alhures, atentando-se ao pedido declinado 

às fls. 210, ante a ausência de defensoria pública nesta Comarca, 

NOMEIO o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, advogado militante nesta 

comarca, para atuar na defesa da requerida.INTIME-SE o D. Causídico 

nomeado, para ciência da presente nomeação, bem como, para que no 

prazo legal se manifeste representando os interesses da requerida. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20673 Nr: 35-35.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Alves Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento definitivo 

do feito, procedendo-se às baixas e expedições necessárias dispostas 

na sentença (expedição de guias de execução, etc), bem como, se for o 

caso, transladando-se as cópias essenciais aos autos principais.

 Lembre-se que eventuais guias de execução deverão ser distribuídas em 

novos autos de execução penal, considerando que em matéria penal não 

se executa as guias nos autos da ação penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2275 Nr: 95-86.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Vidoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Tereza de Almeida Vidoto 

Freitas - OAB:8349MS, José Fabiano Bellão Gimenez - 

OAB:6014/MT, Sueli Erminia Belão Portilho - OAB:2248/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE 

a IMPUGNAÇÃO de fls. 180/184, oposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face da execução que lhe move o Espólio de Carlos Vidoto, via de 

consequência, HOMOLOGO o cálculo de fls. 196/197 para que passe, 

doravante, a instruir o presente procedimento de cumprimento de 

sentença.4.Providências FinaisSem custas ou honorários, por expressa 

vedação legal.Com o trânsito em julgado da presente sentença, o que 

deverá ser certificado, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO, atentando-se aos 

procedimentos de praxe e ao valor do débito exequendo, consoante 

cálculo por ora homologado.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11978 Nr: 713-21.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar de Freitas, Jeova Amaral dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 392, IV, do CPP, expeça-se edital de intimação da 

sentença em desfavor do réu. Atente-se ao prazo do edital, estipulado no 

§1º do mesmo artigo 392 do CPP.

 Após ultrapassado o prazo, não sendo apresentado recurso pelo 

acusado, certifique o trânsito em julgado e arquive expedindo o 

necessário conforme decisão/sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25836 Nr: 830-36.2016.811.0094

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Josias Almeida Campinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdecir Grossklaus Campinas 

- OAB:10019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar em relação às 

informações trazidas pelo Ilmo. Delegado de Polícia, em especial, quanto 

ao pedido de devolução, principalmente no que tange aos celulares 

apreendidos, informando se há algum interesse processual quanto aos 

bens supracitados.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22786 Nr: 715-83.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos etc.

Abra-se vistas ao Ministério Público e à defesa, para os fins do artigo 422 

do Código de Processo Penal, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requererem diligência.

No que tange ao pleito de fls. 258/259, consigne-se que os honorários 

advocatícios do D. Causídico que atua na defesa do réu serão fixados por 

ocasião da prolação da sentença em plenário, sendo que, em relação a 

primeira fase os honorários já foram fixados em decisão de pronuncia.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10791 Nr: 417-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Isotton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, ARIEL ROCHA SOARES - OAB:16458-PI

 (...) Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da 

parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo 

ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.”O 

obstáculo é evidente, eis que, ciente do prazo que também assistia à parte 

requerente, o patrono do requerido retirou em carga os autos, 

impossibilitando o acesso aos autos para fins de extrair cópias 

necessárias ou examinar, obtendo embasamento de suas 

contrarrazões.“Ex positis”, DETERMINO a RESTITUIÇÃO do prazo em favor 

da parte requerente, para apresentar suas contrarrazões, contudo, na 

forma do art. 221 do CPC, ou seja, apenas pelo período igual ao que 

faltava para complementação quando o D. Causídico compareceu e foi 

impedido de realizar a carga, ou seja, deve ser subtraído, do prazo de 15 

(quinze) dias, o período transcorrido desde a publicação da decisão até a 

data 13/09/2018 (certidão de fls. 128).Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29754 Nr: 1925-67.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo de Jesus Cruz, Reginaldo Teodoro da 

Silva, Rosimeire Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento definitivo 

do feito, procedendo-se às baixas e expedições necessárias dispostas 

na sentença (expedição de guias de execução, etc), bem como, se for o 

caso, transladando-se as cópias essenciais aos autos principais.

 Lembre-se que eventuais guias de execução deverão ser distribuídas em 

novos autos de execução penal, considerando que em matéria penal não 

se executa as guias nos autos da ação penal.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9890 Nr: 753-71.2009.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Teixeira, Rita Ananias Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Malonyai Malveiro, Mapfre Seguros 

Gerais S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Eduardo Esquiçato Dias - 

OAB:MT/10.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/15013 A

 “Ex positis”, ante a inércia do exequente JULGO EXTINTA a presente 

demanda, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.4.Providências 

FinaisCondeno os autores em custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), a ser calculado com base no valor da causa, 

contudo, deve permanecer suspensa a exigibilidade, em razão da 

gratuidade pleiteada às fls. 69, que fica desde já deferida.PRECLUSA a via 

recursal, sendo certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24732 Nr: 99-40.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivane Borini Andreo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebouças Comércio e Indústria de Sal Ltda., 

Cifrão Factoring Fomento Comercial Ltda., Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helena Patrícia Freitas - 

OAB:79.760 OAB/MG, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:79.757 

OAB/MG, JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO JÚNIOR - OAB:4259, 

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, Sérvio Túlio de 

Barcelos - OAB:44.698 MG

 Vistos, etc.

Antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo comum de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão.

Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se dar de 

forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, testemunhal, etc), 

justificando a necessidade e os fatos que pretendem provar com cada 

uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29710 Nr: 1910-98.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 Vistos, etc.

Antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento 

Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do 

Processo) do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requerer o que entender de direito, no prazo comum de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão.

Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se dar de 

forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, testemunhal, etc), 

justificando a necessidade e os fatos que pretendem provar com cada 

uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24409 Nr: 788-21.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclesio Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 788-21.2015.811.0094, 

código 24409.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, em que foi 

homologado o cálculo apresentado pela executada, razão pela qual foi 

determinada a expedição de RPV, que consta acostada às fls. 126/127.

O executado comunicou às fls. 128/129 a quitação da referida RPV.

Às fls. 130 o exequente pugna pela liberação dos valores depositados 

nos autos.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 126/127), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (fls. 128/129), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do 

CPC/15.

 4. Disposições Finais

EXPEÇA-SE competente alvará judicial para fins de levantamento dos 

valores depositados nestes autos em favor da parte exequente.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação e, sendo expedido o alvará na forma alhures determinada, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11342 Nr: 568-30.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Cardoso Alves Filho, Maria Cristina 

Gouveia de Oliveira Alves, Ricardo Alves, Sérgio Alves, Regia Aparecida 

Samora Pereira Alves, Rosana Cancella Pinheiro Alves, Celio Gouveia 

Galan, Ellen Alves Galan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo recursal da sentença proferida nos 

embargos em apenso, pela qual foi reconhecida a prescrição da presente 

execução, DETERMINO o cumprimento da decisão de fls. 161, com a 

liberação da penhora de fls. 129 e, consequente, ARQUIVAMENTO dos 

presentes autos, com as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23465 Nr: 207-06.2015.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Cardoso Alves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Mello Junior - 

OAB:MG/37.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:19.645-A, Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 97/98 e, verificando que o acórdão 

proferido nestes autos transitou em julgado, de acordo com a certidão de 

fls. 92, DECIDO:

I – Proceda-se com a modificação da fase processual, para que a 

presente demanda passe, doravante, a tramitar na fase de cumprimento 

de sentença;

II – Ultimada estas providências, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12040 Nr: 40-91.2012.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados - PCG Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de BUSCA E APREENSÃO e CITAÇÃO. Esclareço que, 

com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o 

site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão 

de Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte 

referente ao "bairro", clicar em "Centro" (duas vezes), para emitir a guia 

no valor de R$ 30,00.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64108 Nr: 1733-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brunilda Raiter Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62462 Nr: 705-55.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri, MARLENE TEREZINHA 

STOLARSKI BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 1655-64.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evandir da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICENTI GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE 

ALBUQUERQUE PISSINI - OAB:2326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46029 Nr: 1796-25.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDO, AMdO, Nilceia da Silva Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Ferreira, ALAIR FERREIRA - ME, VILARDI 

LEOPOLDINO ALVES, GASTÃO MIGUEL DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada pelos 

requeridos Alair Ferreira e Alair Ferreira ME é tempestiva (fls.160-173), e, 

considerando a devolução da missiva com finalidade de citação do 

requerido Vilardi Leopoldino Alves foi devolvida com diligência negativa, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias, para indicar endereço atualizado do 

requerido Vilardi Leopoldino Alves.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 1126-50.2015.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 
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OAB:OAB/MT 8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:MT0020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo solicitado pelo autor, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte requerente, por meio de 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59741 Nr: 2185-05.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANIR HOFFMANN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56425 Nr: 291-91.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca do laudo social 

apresentado pela equipe multidisciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59226 Nr: 1865-52.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdSJdO, VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fl. 17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63742 Nr: 1510-08.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR CONTRERAS, CARLOS ANTONIO 

CONTRERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63742 Nr: 1510-08.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR CONTRERAS, CARLOS ANTONIO 

CONTRERAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 108.617,85 (cento e oito mil, seiscentos e dezessete reais 

e oitenta e cinco centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Lucas do Rio Verde- MT para Tapurah (MT), 24 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63861 Nr: 1596-76.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63938 Nr: 1639-13.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE OLIVEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 1951-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVI PEDRO MASSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 1381-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64558 Nr: 1996-90.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 2115-51.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faraó Produtos Funerários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R de Oliveira ME, WELLYNER RODRIGUES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TEIXEIRA SEGALA - 

OAB:21017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64492 Nr: 1970-92.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LIVINALLI, CATIE KISSMANN 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64939 Nr: 2246-26.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth, MARZEU ZELAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 1013-91.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 1013-91.2018.811.0108 (Código 62971)

Requerente: Clodoaldo Ferreira de Lima

Requerida: Helem Mary Dal Magro Follmann

AÇÃO INDENIZATÓRIA

VISTOS.

Em atenção ao teor da petição inclusa (f.55), a fim de evitar qualquer 

prejuízo à realização do ato, redesigno a audiência de conciliação para a 

data de 28 de novembro de 2018, às 14horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRIOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58791 Nr: 1593-58.2017.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIO GUILHERME GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1593-58.2017.811.0108 (Código 58791)

Inventariante: Ludio Guilherme Galvão

 Espólio de Maria do Rosário

INVENTÁRIO

VISTOS.

Atente-se para o integral cumprimento da decisão judicial pretérita (f.33v).

Outrossim, intimem-se as Fazendas Públicas (União, Estado e Município) 

para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRIOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 60485 Nr: 2699-55.2017.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIO GUILHERME GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Cuida-se de alvará judicial em que o inventariante do espólio de Maria do 

Rosário Galvão pugna pela expedição de alvará de autorização para 

venda de semoventes pertencentes ao espólio, a fim de quitar as dívidas 

com o funeral, as despesas decorrentes da manutenção dos animais, bem 

como amenizar a superlotação do local onde estão confinados.

 Destaca que em razão do tempo, o número de animais vem crescendo, 

tornando o local insuficiente, assim como as despesas aumentam com o 

passar do tempo e a quantidade de animais.

 É o que cabia relatar.

Decido.

 Analisando os autos verifica-se a pertinência do requerimento formulado 

pelo inventariante, haja vista que com o passar do tempo, evidente que a 

venda dos animais, com mais idade, traz prejuízos ao espólio, na medida 

em que perdem o seu valor comercial.

 Ainda, destaca-se que é inconteste a existência de despesas com 

manutenção, que, com o aumento do rebanho, certamente traz o aumento 

do custo, motivo pelo qual torna-se imprescindível o deferimento da 

pretensão, evitando-se a depreciação econômica dos animais.

Com efeito, DEFIRO o pedido de venda dos animais, na forma pretendida, 

ou seja, 12 bezerros machos e 10 vacas, devendo o valor arrecadado ser 

depositado em conta bancária judicial vinculada aos presentes autos.

 Contudo, antes da venda, deverá ser promovida a avaliação judicial dos 

semoventes.

 A inventariante deve comprovar a venda e o depósito judicial dos valores 

auferidos no prazo de 20 (vinte) dias.

 Apense-se aos autos de n.º 1593-58.2017.811.0108 – Código: 58791.

 Expeça-se o competente alvará judicial.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65732 Nr: 2692-29.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SERRAGLIO ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061, Rannier F. Camilo - OAB:OAB-MG 130-709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40553 Nr: 1025-18.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

Sergio Heming Junior - OAB:MT0020865O

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, para no prazo de 05 dias efetuar a retirada dos formais de 

partilha.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 19520 Nr: 580-73.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Sadi Kaczmarek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Ramos Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da Ordem de Serviço nº 01/2005 e da Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para assinalar audiência preliminar 

de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, ás 15 horas. Assim, 

proceda-se a intimação do(s) requerente(s), cientificando(s) de que 

sua(s) ausência(s) ao ato, importará na extinção do processo nos termos 

do art. 51, inciso I da Lei 9099/95 e com a citação e intimação do(s) 

requerido(s), advertindo-o(s) para comparecer(em) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado, sob pena de presunção de 

veracidade quanto aos fatos alegados pela parte reclamante na petição 

inicial ou termo de reclamação e ainda, de que não havendo acordo, 

contar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa 

escrita, ambos sob pena de revelia.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS - TEMPORADA DE 2019 

- O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito da Vara Única 

desta Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições e na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o 

presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que torno público, 

nos termos do artigo 426 e seguintes do CPP, a Lista Geral dos Jurados 

para o ano de 2019, com a transcrição dos artigos 436 à 446 do CPP. Art. 

436.

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62990 Nr: 110-28.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito 

suspensivo.Proceda-se à intimação do exequente, através do advogado 

constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 

920, inciso I do Código de Processo Civil].Intimem-se.Terra Nova do 

Norte/MT, 26 de março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52659 Nr: 1299-17.2013.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA PAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100-MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 CERTIFICO e dou fé que, devidamente intimada via DJE nº 10341, 

publicado em 20/09/18, decorreu o prazo para a parte AUTORA recolher a 

diligência solicitada nos autos.

CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte autora, do recurso de apelação juntado ás fls. 146/153, para 

querendo apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 1118-16.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA APARECIDA FAVARIN LORENZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52165 Nr: 849-74.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDACIR ANTONIO SORANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38956 Nr: 65-68.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIO WIECHORQUIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61201 Nr: 546-21.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Certifico, eu, KARINE BEHRENS GAVARONE, Oficiala de Justiça lotada 

nesta Comarca, que, em cumprimento ao respeitável mandado de Citação 

e Intimação, de ordem do MM. Juiz Substituto e Diretor do Fórum desta 

Comarca, Excelentíssimo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos 

em epígrafe, entre os dias 13.08.2018 e 10.10.2018, DEIXEI DE EFETUAR a 

busca e apreensão do bem descrito no mandado, tendo em vista que, 

mesmo após diversas diligências, apesar de entrar em contato com os 

advogados da parte autora a fim de concluir a diligência, nenhum 

representante compareceu para a realização/conclusão do ato.

Por outro lado, passo a cotar as diligências referentes aos atos no valor 

de R$ 637,20 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos), referente 

às diligência realizada no período supracitado, o qual deverá ser recolhido 

por intermédio do Sistema de Arrecadação de Diligências do TJMT, juntado 

a seguir o comprovante de pagamento da Guia nos autos em epígrafe.

Diante disso, devolvo o presente mandado, dentro do prazo legal, para as 

devidas providências.

Por ser expressão da verdade, assino e dou fé.

Terra Nova do Norte-MT, 10 de outubro de 2018.

 Karine Behrens Gavarone

Oficiala de Justiça

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59077 Nr: 49728-34.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devonzil Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:OAB-MA 

7289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para manifestar-se, no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64423 Nr: 575-61.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Tashi Otani Nepomuceno
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação foi protocolada tempestivamente.

Outrossim, em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela, procedo com a intimação do advogado do requerente 

para, querendo, no prazo legal, impugnar a contestação de fls. 27/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62219 Nr: 1142-29.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Izolda Soares de Oliveira, Itor de Moraes da Mota, 

Ondina Farias de Brito, Marli Profeta da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previla - Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a advogada dos autores para 

manifestar-se acerca da certidão de fl. 77, no prazo legal, em 

conformidade a ordem de serviço nº. 01/2008 deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 50078-22.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 50080-89.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59699 Nr: 50042-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches Filho, Karina Sanches 

Valério, Sabrina Sanches Andreotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Stallbaum Bernini - 

OAB:12.396/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59710 Nr: 50064-38.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricleber Afonso Ribeiro, Cristina Alves 

Ribeiro, Adeluzia Alves Ribeiro Godoy, Mauricelia José Ribeiro, Luzivania 

Alves Ribeiro Reis Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT, Vanderval Queiroz Vieira Júnior - OAB:7875-B -MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 
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Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59707 Nr: 50058-31.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo Cintra Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Miguel de Arruda 

Pelissari - OAB:15.112/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27066 Nr: 1080-04.2008.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei Cintra Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59698 Nr: 50040-10.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches Filho, Sabrina Sanches 

Andreotti, Karina Sanches Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Stallbaum Bernini - 

OAB:12.396/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59701 Nr: 50046-17.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Florêncio Bonito S/A, Zigomar 

Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Buonaduce Borges - 

OAB:10114

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59690 Nr: 50025-41.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Assi Tozzatti, Jasmim 

Agropecuária, Eliseu Lemos Padilha, Maria Eliane Aymone Padilha, 

RUBI-Assessoria e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rafaella - 

OAB:13.358/MT, Licínio Carpinelli Stefani - OAB:12806/MT, Luis 

Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11520/MT, Maurício Barrios 

Junior - OAB:16640-MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT, Tadeu Múcio Galvão Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 
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SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59697 Nr: 50038-40.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reunidas Serra Negra - ADMINISTAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES, Antonio Sanches Filho, Sabrina Sanches Andreotti, 

Karina Sanches Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Stallbaum Bernini - 

OAB:12.396/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59721 Nr: 50086-96.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Willian Nascimento Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014-0

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59723 Nr: 50090-36.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Gonçalves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014-0

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59720 Nr: 50084-29.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Alves Tome

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014-0

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59694 Nr: 50032-33.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capivary Agropastoril Ltda, Suzana Queiroz 

Ferreira Franco, Zigomar Ferreira Franco Filho, Diego Ferreira Borges, 
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Vitor Ferreira Borges, Raquel Queiroz Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Buonaduce Borges - 

OAB:10114

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59711 Nr: 50066-08.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Jose de Assis Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:19476/O

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59708 Nr: 50060-98.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC Ralpf Silva Vieira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9.504

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59709 Nr: 50062-68.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11.500 MT, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59716 Nr: 50076-52.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Santos Mainate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014-0

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59693 Nr: 50029-78.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Assi Tozzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59737 Nr: 50118-04.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argentino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59735 Nr: 50114-64.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maisa Rodrigues Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 1392-38.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT

 Ante o exposto, em razão da prejudicialidade externa, e com fundamento 

no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AMBIENTAIS QUE 

VERSEM SOBRE O TEMA “IMÓVEL RURAL SITUADO AO MENOS EM 

PARTE DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO 

F R A N C O ”  a t é  o  j u l g a m e n t o  d a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000.Serve esta decisão conjunta para todas as 

Ações Civis Públicas Ambientais.A Secretaria deverá organizar lista de 

todas as Ações Civis Públicas Ambientais afetadas, e juntar cópia desta 

decisão e da referida lista em todos os processos, lançando a 

movimentação correspondente à decisão e à suspensão no sistema 

Apolo.Cópia da lista deverá ser encaminhada por ofício nos autos da 

Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, para ciência.Os processos 

deverão ser reunidos e armazenados em local adequado na Secretaria do 

Juízo.Tão logo haja o julgamento definitivo da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, a Secretaria do Juízo deverá certificar nos 

autos, remetendo-os todos à conclusão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63241 Nr: 12030-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Henrique Barbosa da Silva, Magno 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Igor Gustavo Veloso de Souza - 

OAB:5797

 Outrossim, em relação ao acusado MAGNO PEREIRA DOS SANTOS, 

conforme determinado na r. ordem, não foi concedida sua liberdade, em 

razão de ele ter sido regredido de regime nos autos do PEP 62484, em 

trâmite perante a 3ª vara criminal de Pontes e Lacerda/MT.Por fim, embora 

tenha restado consignado medida cautelar de monitoramento eletrônico 

por meio de tornozeleira, esta comarca não possui Programa de 

Monitoramento Eletrônico, razão pela qual, dispenso a medida de 

tornozeleira eletrônica, mantendo-se todas as demais medidas cautelares 

impostas. Comunique-se o juízo da 3ª vara criminal da comarca de Pontes 

e Lacerda (autos n° 2824-27.2011.811.0013 – código: 62484), 

encaminhando-se cópia da presente decisão.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 393-12.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: João Vitor Souza Campos, Adriely Cristina Souza 

Campos, Letícia Souza Campos, Leidiane Clara de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rogério Cavalheiro Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGIANE DA SILVA 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 393-12.2017.811.0077, Protocolo 

60745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102724 Nr: 624-66.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:OAB/PR 65716, PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR advogado do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da devolução dos AR's de fls. 59v e 60v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125125 Nr: 2260-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17585/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, parágrafo único, da Lei n. 

11.340/2006, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do requerido THIAGO DE 

MORAIS, todavia, MANTENHO as medidas protetivas deferidas em favor 

da requerente nestes autos, às quais acrescento, nos termos do artigo 

22, § 4º, da mesma lei, a cominação de MULTA no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), para cada descumprimento das medidas de urgências 

deferidas na decisão à pág. 09/11, sem prejuízo do exame do cabimento 

de nova prisão preventiva a depender da gravidade da 

reiteração.EXPEÇA-SE alvará de soltura, devendo o requerido ser 

imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.Desde já, DESIGNO AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA/ADMOESTAÇAO 

para o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 10H:00MIN, devendo o requerido, 

no cumprimento do alvará de soltura, ser intimado para 

comparecimento.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA/ MANDADO/OFÍCIO, no que couber.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o 

necessário.Intimem-se.Vera/MT, 09 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69860 Nr: 113-10.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI, LEILA BEATRIZ 

NICOLI, VALTEZER GONZATTO, SANDRA GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8927/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos nº: 113-10.2010.811.0102

 Código n°: 69860

Vistos, etc.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 204.

No mais, considerando que o executado Valtezer Gonzatto não possui 

advogado contratado nos autos, INTIME-O pessoalmente, a fim de que 

informe a conta para levantamento dos valores bloqueados às fls. 

168/169, no prazo de 05 (cinco) dias.

Apresentada a conta, PROCEDA-SE o levantamento dos valores. 

Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com 

as devidas baixas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 10 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101726 Nr: 950-60.2013.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO PRIMO, APARECIDA 

PEREIRA, COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Autos nº: 950-60.2013.811.0102

Código n°: 101726

Vistos etc.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Hildo Possa em face de Luiz 

Francisco Primo, Aparecida Pereira e Colonizadora Sinop.

Analisando os autos, verifico que logo em sua inicial a parte autora 

informa que o requerido Luiz Francisco Primo é pessoa falecida, motivo 

pelo qual requereu a citação dos herdeiros do falecido, por edital.

Assim, interposta ação em face de pessoa já falecida, à época da 

propositura da ação, configura-se ausente pressuposto de constituição 

válida e regular do processo, devendo, portanto, ser extinto o processo 

sem resolução de mérito.

 Diante disso, no que concerne ao requerido Luiz Francisco Primo, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV do CPC.

No mais, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA. DETERMINO a intimação do 

autor para, em 15 (quinze) dias, juntar cópia da matrícula atualizada do 

imóvel, uma vez que ainda não foi juntada ao processo.

Após, venham os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120776 Nr: 266-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFF, LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE HEEMANN - OAB:8723 

MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo deferido de 60 (sessenta)dias, 

sem manifestação das partes, Diante do exposto, intimo o Advogado das 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3772 Nr: 22-37.1998.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAVEL - INDÚSTRIA DE MADEIRAS VERA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751, EDUARDO AUGUSTO COSTA SILVA - OAB:9285/MT

 Autos nº: 22-37.1998.811.0102

Código n°: 3772

Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Nacional, em 

face de Imavel – Indústria de Madeiras Vera Ltda, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (fl.250).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 49, assim, via de consequência, cabível a extinção 

da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71378 Nr: 482-67.2011.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT-4.427

 Autos nº: 482-67.2011.811.0102

 Código n°: 71378

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, imputando a 

este o delito do artigo 357, nas circunstâncias do art. 70, ambos do Código 

Penal.

Em audiência realizada na data de 29/06/2016, foi proposto ao réu a 

Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

sujeitando-se ao cumprimento de algumas condições.

 Cumprida integralmente as condições (fls. 362/362, 366/364, 368/385), o 

Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do 

réu (fl. 387).

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 89 da Lei 9.099/95, o seguinte:

 Artigo 89 - Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o Ministério Público, ao 

oferecer a denuncia, poderá propor a suspensão condicional do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 

processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena 

(artigo 77 do código penal).

 § 5º - Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 No caso em tela, verifica-se que o prazo da suspensão condicional 

expirou sem que tenha havido a sua revogação, motivo pelo qual a 

extinção da punibilidade do denunciado é de rigor.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 52, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se a todas as comunicações 

necessárias, bem como às devidas baixas.

 Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65564 Nr: 1128-53.2006.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ MARIO AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAXIMOVITZ, EDVALDO DE SOUZA, 

OSMAR CARDOSO, JOÃO CARLOS GENO, ANTONIO FLAVIO B. LOPES, 

GERMANO BAATSCH, SILAS DARTA, JOSIMAR MAKTMOVITZ, DAMIRO 

MACHADO, VALDEMIR AUGUSTO DORMAS, RUBENS DAS SILVA 

ROCHA, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ RIBAMAR MORAIS, ODAIR 

ANTONIO RIBEIRO, JOSÉ ALTAMIR VARGAS, ORIDES FRANCISCO DE 

OLIVEIRA, IMACULADA SILVA ALBINO, ADALTO RAMON SOBRINHO, 

AGNEL FERREIRA DOMACENO, VILSON PADILHA, NICANOR ARAGÃO, 

LUIZ DONIZETE XAVIER, ORESTES PADILHA, VANDERLEI PADILHA, 

EDIVALDO AP.CASTILHO ARAGÃO, JUNIOR CESER ARAGÃO, ROMILDO 

ANTONIO FAVARETO, ROSALINA FAVARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9846 MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18094/O, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Processo número: 1128-53.2006.811.0102

Código n°: 65564

Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por BRAZ MARIO 

AFONSO em face de SÉRGIO MAXIMOVITZ, EDVALDO DOUZA, OSMAR 

CARDOSO, JOÃO CARLOS GENO, ANTÔNIO FLÁVIO B. LOPES, 

GERMANO BAATSCH, SILAS DARTA, JOSIMAR MAKTMOVITZ, DAMIRO 

MACHADO, VALDEMIR AUGUSTO DORMAS, RUBENS DA SILVA ROCHA, 

JOSÃO PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ RIBAMAR MORAIS.

À fl. 160 foi declarada a incompetência deste juízo e determinada a 

remessa do juízo da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

Contudo, por equívoco, o processo ficou arquivado desde então, 

conforme certidão à pág. 165.

O advogado da parte pugnou às fls. 166/167 pela autorização para que 

retirasse os autos em carga, e remeter a Cuiabá/MT, a fim de promover as 

diligencias necessária a sua distribuição naquele juízo. Contudo, INDEFIRO 

o pedido da parte autora por ausência de previsão legal.

No mais, DETERMINO que a Secretaria da Vara Única remetam os autos 

COM URGÊNCIA à comarca de Cuiabá/MT, em cumprimento ao que já 

determinado no feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera /MT, 05 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65103 Nr: 670-36.2006.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMINI TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ DIESEL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, DAIMLERCHYRSLER DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 
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OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN WAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, CAROLINA SOARES DE SOUZA - OAB:2653, DILMAR DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972, VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3.665-A

 Código n°: 65103

Vistos, etc.

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de praxe.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 123-15.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR REOLON, SALETE GOBBI REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MORENO, PALMIRA HOLTARELLI 

MORENO, OLERINDO PEDRO BARROS, HILÁRIO MOURA, CRISTOVÃO 

PEDRIEL DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANE OLIVEIRA 

CORBELINO - OAB:13035, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES 

CORBELINO - OAB:5486, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - 

OAB:21286/O

 Autos nº: 123-15.2014.811.0102

Código n°: 102125

Vistos, etc.

Sem maiores delongas, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, 

motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao substituto legal (arts. 

145, § 1º, e 146, § 1º, CPC).

DETERMINO o envio dos autos ao substituto legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71780 Nr: 883-66.2011.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLSDS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 883-66.2011.811.0102

 Código n°: 71780

Vistos, etc.

À fl.41, foi juntado aos autos pedido de desarquivamento do feito, sendo 

este devolvido, sem manifestação (fl. 42-v). Assim, RETORNEM os autos 

ao arquivo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100602 Nr: 802-83.2012.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA BEATRIZ NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9.061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Autos n. 802-83.2012.811.0102

Código n. 100602

Vistos, etc.

 CUMPRA-SE a última decisão proferida nos autos.

Às providencias.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 489-69.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MJCdL, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 489-69.2005.811.0102

 Código n°: 63506

Vistos, etc.

Inobstante a manifestação de fl. 196, verifico que foi proferida sentença à 

fl.178 extinguindo o feito. Assim, diante da certidão de fl. 195 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as anotações e baixas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 10 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120638 Nr: 210-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 40 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEGATÁRIOS, AUSENTES E TERCEIROS 

INTERESSADOS NÃO REPRESENTADOS NO PRESENTE FEITO, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS INTERESSADOS acima qualificado(s), dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar(em) nos autos, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações 

presentadas pelo(a) inventariante, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s).

Despacho/Decisão: Autos n°: 210-29.2016.8.11.0040Código n° 

120638.Vistos, etc.Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 4ºda Lei nº 1.060/50.Inicialmente, verifico que a 

requerente informou nos autos que viveu em união estável com o de 

cujus. Nesse caso, a jurisprudência é pacífica quanto a possibilidade da 

apreciação de referido pedido nos autos do inventário, desde que 

suficientemente comprovada por documentos e inexista 

controvérsia/indagação sobre a existência da união estável 

afirmada.“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE 

TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de 

união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser 

comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do 

processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial 

da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se 

houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela 

indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de 

demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso 

especial conhecido e desprovido. (REsp 1685935/AM, Rel. Ministra 
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NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

21/08/2017)”.Nos autos, verifica-se que a requerente juntou 

comprovantes de endereço em nome do casal, imposto de renda de 

pessoa física, referente ao ano de 2014 e escritura pública de compra e 

venda, do ano de 2012, o que subtende que vivia em União Estável, 

quando da morte deste.Desta forma, PROCESSE-SE o Inventário. NOMEIO 

inventariante MARTA LIMA DUARTE, que deverá prestar compromisso, no 

prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 

617, parágrafo único do CPC). Prestado o compromisso, apresente o 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as 

primeiras declarações, CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, 

inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Requisite-se, se ainda não 

fora juntada aos autos, certidão negativa do Imposto de Renda.Cite (m)-se, 

após, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a 

Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, e o testamenteiro, se houver testamento, bem como a Fazenda 

Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC, art. 634), manifestando-se expressamente.Havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o (a) inventariante para 

prestá-las.Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) 

dias (CPC, art. 637).Feito o cálculo, digam todas as partes, em 05 (cinco) 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não havendo 

impugnação aos cálculos, conclusos.INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário.Vera-MT, 22 de março de 2018.Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Advertência: Cabe a parte no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões e 

sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação de inventariante. 3. 

Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (Art. 627, 

do CPC/2015).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVERTON ANDRADE 

DA SILVA, digitei.

Vera, 26 de setembro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69438 Nr: 858-24.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA BORDIGNON DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Se requerido, 

devolva-se ao exequente os títulos de crédito aportados à fl.11, 

mantendo-se cópia nos autos. Custas pelo reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, § 2º).Solicitem-se as missivas expedidas, independentemente de 

cumprimento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.Vera-MT, 10 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito
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                     ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 
 

PORTARIA Nº 068/2018/DF   
 

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 
  
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 067/2018/DF que estabelece a escala de plantão dos Juízes, 
Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Outubro, a saber: 

 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

08/10 (19h) 
a 
11/10 (12h) 

Dr. Marcos A. Terêncio Pires 
(5ª Vara Cível) 

 
Sonia Kelly Oliveira 

 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

11/10 (19h) 
a 
15/10 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão 
 (1ª Vara Criminal Tangará da Serra) 

 
Luciana Tognon 

 
 

Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  
 

JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 
1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 
2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 
3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 
(65) 9 9968-9592 
(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 
5ª Vara Cível Carlly Eich Alves 

Diego Ethan Nunes 
   (65) 9 9927-8768 

(65) 9 9646 8803 
(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ana Caroline Barros Nascimento 
Jesiane Débora Pelisão 

(65) 9 8469-0624 
(65) 9 9914-7173  

2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 
Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   
(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 
Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 
(65) 9 9235-4989 

 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 
cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018. 

 
 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direto Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 

 
PORTARIA N.º  36/2018-DF 
 
O  Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e 
Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência 
legal, 
                                      
CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – 
CNGC – Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão judiciário; 
 
 RESOLVE: 

 
ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados do mês de 
Novembro/2018 das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo relacionados: 
 

 
 

Servidores 

Dias Servidor (es) Plantonista Telefone 
01 e 02 Mario Henrique de Almeida (65) 99285 7971 
03 e 04 Keyla Maria Pains de Oliveira (65) 99285 7971 
10 e 11 Flavia Gonzaga de Freitas (65) 99285 7971 
15 e 16 Juscenil Alves Arruda Souza (65) 99285 7971 
17 e 18 Cícera da Silva Braga (65) 99285 7971 
19 e 20 Marta Ferreira Santos de Paula (65) 99285 7971 
24 e 25 Amanda Caroline Soares (65) 99285 7971 

 
Oficial de Justiça 

01 e 02 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 
03 e 04 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 
10 e 11 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 
15 e 16 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199 
17 e 18 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 
19 e 20 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 
24 e 25 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 

 
 

Juiz 

01 a 04 Joseane Carla R. Viana Quinto (65) 99628 4620 
10 e 11 Hanae Yamamura de Oliveira (65) 99628 4620 
15 a 20 José Eduardo Mariano (66) 99918 1669 
24 e 25 Helícia Vitti Lourenço (65) 99628 4620 

 
                                             
Cumpra-se, cientificando os servidores supra  mencionados. 
     
Araputanga - MT, 09 de outubro de 2018. 
 
            
Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PRELIMINAR DOS JURADOS PARA O 
ANO DE 2019 
 
  
O Exmo. Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Substituto da Comarca de Colniza-MT, 
na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que neste Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, foram 
alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos termos do artigo 425 do Código 
de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados para reuniões 
periódicas do Tribunal do Júri: 

 
Quant. Nome Profissão 

1.  Ademir de Souza Macedo Serviços Gerais 
2.  Adilson Alves de Souza Educador 
3.  Adna da Silva Professor 
4.  Adriano Silva Delfino Ag. Fiscal Municipal 
5.  Aleildo Martins Almeida Professor 
6.  Alexandre de Oliveira Sobrinho Professor 
7.  Alzeli Brustolon Moreira Lopes Serviços Gerais 
8.  Amanda Lemes de Souza Vendedora 
9.  Analia Silva Araujo Ag. Administrativo 
10.  Anderson Terres de Oliveira Professor 
11.  Andreia Ambrosio de Matos Professora 
12.  Angra Querli Tonn Educadora 
13.  Auricelia Costa Professora 
14.  Briany Soares Rodrigues  Nutricionista 
15.  Camila da Silva Vendedora 
16.  Carlos Roberto Fonseca Professor 
17.  Ceres Regina Borges Bahls Professor 
18.  Claudiane Gomides Pinheiro Auxiliar de Escritório 
19.  Claudine Almeida Mariano Bancária  
20.  Claudineia de Morais Simão Auxiliar de Loja 
21.  Cleonice Bortolamedi Zitkoski Secretaria Escolar 
22.  Cleonice da Costa Silva Ganda Vendedora 
23.  Cristiana Polles Ag. Administrativo 
24.  Cristiane Fernades Fritz Vendedora 
25.  Daiana dos Santos Oliveira Estudante 
26.  Dayana Buss Bernanger Professora 
27.  Dayane Dias Siebre Vendedora 
28.  Debora Isaias Martins Professor 
29.  Dieny Carolaine Barbosa de Melo Professora 
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30.  Dimas Ferreira da Silva Professor 
31.  Edineia Ferreira dos Santos Técnica de Enfermagem 
32.  Edmundo Gonçalves Vigia 
33.  Edna da Silva Professor 
34.  Eduardo Henrique Teixeira Martins Professor 
35.  Elias da Silva Almeida Professor 
36.  Elisangela da Silva Russo Auxiliar de Loja 
37.  Evandro Ventura dos Santos Diretor 
38.  Fabiana Reinholz Lovo Recepcionista 
39.  Fabio Marcelo Vaz Professor  
40.  Francineide da Silva Oliveira Não informado 
41.  Francinete da Silva Oliveira Não informado 
42.  Francisco de Assis Domingos Auxiliar de Entrega 
43.  Geralda Rosilene da Silva Professor 
44.  Gesse James Lins Adams Farmacêutico Bioquímico 
45.  Geuza Eduardo de Souza Auxiliar de Loja 
46.  Gildete Cardoso Santos Professor 
47.  Girlene Silva Lima Bióloga 
48.  Grazielle Gama Pulcheri Storch Gerente 
49.  Helaine da Silva Soares Auxiliar de Escritório 
50.  Helenilda Augusto Silva Professor 
51.  Ieda Sarmento Lima Bancária  
52.  Ilma Karnitz Professor 
53.  Iraci Rodrigues da Veiga Costureira 
54.  Ivanilda Rodrigues dos Santos Professor 
55.  Janete Rosa Dias Fernandes Professor 
56.  Jaqueline Crespim Dias Campos Caixa 
57.  João Batista Santana Professor 
58.  Joel Candioto Professor 
59.  Jonatan Silva de Almeida Estudante 
60.  Josevaldo Ramos de Lima Professor 
61.  Jucineide R. da Silva Gerente 
62.  Juliana Gomes da Silva Auxiliar de Loja 
63.  Jussandra Lopes Correia Barros Educadora 
64.  Kállyta de Oliveira Silva Estudante 
65.  Karina Kuhl Chaves  Auxiliar de Escritório 
66.  Katia Cristina Rodrigues de Souza Professora 
67.  Laudineia Elias e Moura Silva Do Lar 
68.  Lelcia Fátima dos Santos Professora 
69.  Lelcia Fatima dos Santos Almeida Professor 
70.  Leosmar Xavier Gomides Ag. Fiscal Municipal 
71.  Lionaldo Satiro Bezerra Professor 
72.  Luciene Cristina de Melo Educadora 
73.  Luiz Carlos Antunes Penteado Estoquista 
74.  Manoel Lima da Conceição Professor 
75.  Marcilene da Silva Educadora 
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76.  Marcineide Oliveira do Nascimento Copeira 
77.  Marcio Aparecido Lopes Pereira Assistente Acadêmico 
78.  Marcos de Oliveira Juchnievski Bancário 
79.  Maria José Ferreira Lima Educadora 
80.  Maria Luiza Pereira da Silva Zeladora 
81.  Maricelma de Souza Oliveira Professor 
82.  Marinalva Felismina de Jesus Ferreira Auxiliar de Loja 
83.  Marly de Souza Pereira Não informado 
84.  Nelci Candido da Silva Professor 
85.  Oalison Fernando Rodrigues Balconista de Farmácia 
86.  Patrícia dos Santos Almeida Bancária  
87.  Patrícia Silva Dutra Ag. Administrativo 
88.  Paulline Bonetto da Silva Professor 
89.  Paulo Borges Guimarães Mecânico 
90.  Priscila Xavier Napolião Santana Balconista 
91.  Ranário Silva Nunes Gerente 
92.  Raul Holanda  Vendedor 
93.  Reginaldo da Silva Gonçalves Tec. Agropecuário  
94.  Rildo Santos Modesto Ag. Administrativo 
95.  Rita Lisboa Santos Professor 
96.  Robson Adolfo Citolin Bancário 
97.  Ronai Machado Marques Vendedor 
98.  Roseane Moreira de Abreu Operador de Caixa 
99.  Roseni Cortez de Freitas Caixa 
100.  Rosiane Miranda da Silva Bancária  
101.  Rubens Marques  Professor 
102.  Rute de Souza Oliveira Caetano Secretária 
103.  Sabrina Capra Parpineli Vendedora 
104.  Samara Dantas Alves Vendedora 
105.  Sandra Gugel Aud. Público Interno 
106.  Sara Ribeiro da Silva Barbosa Bancária  
107.  Sergio Dutra Pereira Ag. Administrativo 
108.  Silmara Oliveira Barbosa Caixa Geral 
109.  Silvano Elias de Oliveira Professor 
110.  Sirlene Ferreira da Silva Queres Professor 
111.  Solange Maria Chaves Professor 
112.  Solange Rodrigues da Silva Vendedora 
113.  Suzamara Lima de Oliveira Primmaz Bancária  
114.  Tadna Rios Figueredo Almeida Educadora 
115.  Thiago Henrique de Oliveira Silva Operador de Caixa 
116.  Thiago Nogueira Ponte Técnico em Informática 
117.  Thiago Rodrigo Dias Alves Farmacêutico Bioquímico 
118.  Uilian Antônio da Silva Técnico em Seg. do Trabalho 
119.  Usaria de Jesus Silva Auxiliar de Loja 
120.  Valeria Pazetto de Sá Bancária  
121.  Valeria Sperandio Telefonista 
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122.  Vanilson Pereira Matos Ag. Administrativo 
123.  Vanilton Souza Barros Autônomo 
124.  Vera de Souza Almeida Educadora 
125.  Vitor Pereira Assunção Empresário 
126.  Wallas Mendoça Pereira Estoquista 
127.  Zeila Marcia Atanazio Rodrigues Professora 
128.  Zelia Dulce de Oliveira Professor 
129.  Zilda Alves de Andrade Auxiliar de Limpeza 

 

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta cidade de Colniza-MT, 
sendo que em seguida foi determinado pelo MM. Juiz a publicação do edital em meios de 
comunicação local. Foi determinada ainda a remessa de cópia deste edital para a Egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Eu, Gustavo Teodoro de Souza, 
matrícula 32712, Gestor Administrativo 3, o digitei. 

 
Colniza-MT, 10 de Outubro de 2018. 

 
 

 
  
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz Substituto e Presidente do Tribunal do Júri   
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COTRIGUAÇU 
 
 
EDITAL N.11 /2018/C.A - INTIMAÇÃO DA LISTAGEM PROVISÓRIA DOS 
JURADOS PARA O ANO DE 2019. 
 
O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto da Comarca de 
Cotriguaçu/MT, na forma da lei; 
 
FAZ SABER, a todos quanto do presente Edital n 11/2018/C.A virem ou dele 
conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Secretaria da Vara Única da Comarca de 
Cotriguaçu/MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano de 2019, nos 
termos do artigo 425 do Código de Processo Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que 
deverão ser sorteados, para reuniões periódicas do Tribunal do Júri. 

 
1-ALDA BOREK 
2-ADRIANA ALMEIDA 
3ANDRE LUIZ KLEIN 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
FUNCIONÁRIO PRIVADO 

4-ARTUR TADEU CAMERA FUNCIONÁRIO PRIVADO 
5-ADALBERTO CAZARIM DA SILVA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
6-ANITA BERNARDI EVANGELISTA EMPRESÁRIA 
7-ANDERSON LOHMANN FUNCIONÁRIO PRIVADO 
8-ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHÃES VETERINÁRIO 
9-ANTONIO FERNANDES DE SÁ COMERCIANTE 
10-ARNALDO CAMPOS JUNIOR PECUARISTA 
11-AGOSTINHO CASTANHA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
12-BÁRBARA PRISCILA ARGENTON 
13-BRUNA LALESCA 

DO LAR 
AUTONOMA 

14-CARLOS ALBERTO BONAVICO FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
15-CAROLINE S. SILVA NASCIMENTO BIOQUÍMICA 
16-CESAR AUGUSTO DOS SANTOS FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
17-CLAUDIANE HILLESHAIN FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
18-CLAUDIO SILVEIRA COMERCIANTE 
19-CRISTIAN SULZBACH FUNCIONÁRIA PRIVADO 
20-EDER APARECIDO FABIANO 
21-ELIZETE DAHNMER 
22-EZEQUIELE SQUERSATO 
23-FABIANA SKURA 
24-FABIANO CESAR BATISTA 
25-FABIANA NASCIMENTO DA SILVA 
26-FRANCIELI PORCHER  
27-GERSON LUIS ALBERTI 
28-GERSON ROBERTO WEBER 
29-GISLAINE DE SOUZA S. KRIESER 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
AUTONOMA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
AUTONOMO 
DO LAR 
DO LAR 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
AUTONOMO 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
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30-IRRAEL SANCHES SANTIAGO 
31-HELEN CORANDI GUMIERO TEZA 
32-HELENA ZIMMER 
33-IVANIA CRISLAINE DE MELO 
34-IVANILDA APARECIDA VAZ 
35-IVONETE ALVES DE DEUS GOLLO 
36-ISAIAS FURTADO 
37-ITACIR LUIZ BLAU 
38-JACQUELINE R. ROCKENBACH 
39-JOÃO LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 
40-JOCELI TEODORO 
41-JOSERLANHA MACEDO 
42-KATIA MARIA M. DO NASCIMENTO 
43-KEILA MARLENE BAUMHART 
44-KELI MUNDI 
45-LEANDRO BEZERRA DA SILVA 
46-LEANDRO GAUDÊNCIO 
47-LEDA PEREIRA SOUZA SILVA 
48-LEMILSO ROCHA 
49-LUIZANA MAZZOCHIO 
50-LUANA LIMA 
51-MARIA BETANIA BARTELI 
52-MARCELO GARCIA CAETANO 
53-MARLENE BALESTRIN 
54-MARY LOURDES RODRIGUES 
55-MICHELLY ALMEIDA COSTA 
56-MONICA A. CORDEIRO 
57-NILSA PAGEO CARLOTTO 
58-PAULO DA SILVA TEIXEIRA 
59-RAYNE ROCHA DE OLIVEIRA 
60-RENAN FUMAGALLI 
61-RILLY ANDRETA BIANCHI 
62-ROBSON ALVES DE ARAÚJO 
63-ROBERTO CARLOS P. DE ARAÚJO 
64-RODRIGO JESUÍNO PADILHA 
65-RONALDO CARRION BETIN 
66-ROGÉRIO GOLÇALVES LOPES 
67-ROSANGELA ALVES M. RODRIGUES 
68-ROSELI LUSA 
69-ROSICLEA SAUER DOERNER 
70-ROSINERE FUSINATO GELLER 
71-ROSIMARA SANTOS DE OLIVEIRA 
72-SILVIA STOLL 
73-SOLANGE FÁTIMA TIBOLA 
74-SONY HERICA RITA C. DA SILVA 
75-TAIS GELIO SCHUSTER 
76-TANIA MATOS DA COSTA 

PECUARISTA 
VETERINÁRIA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
 EMPRESÁRIA 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
AGRICULTOR 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
AUTONOMO 
COMERCIANTE 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
COMERCIANTE 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
DO LAR 
COMERCIANTE 
DO LAR 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
DO LAR 
COMERCIANTE 
COMERCIANTE 
COMERCIANTE 
COMERCIANTE 
DO LAR 
ARQUITETO 
VETERINÁRIA  
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
COMERCIANTE 
COMERCIANTE 
COMERCIANTE 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
ASSISTENTE SOCIAL 
EMPRESÁRIA 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
COMERCIANTE 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
COMERCIANTE 
NUTRICIONISTA 
EMPRESÁRIA 
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77-VALÉRIA ROCHA CUSTÓDIO 
77-VALDEVINO M. DOS SANTOS 
78-VANESSA STAUB 
79-VANDERLENE ALVES SOUZA 
80-VENILDA STREB 
 
 

FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
AUTONOMO 
FUNCIONÁRIA PRIVADA 
COMERCIANTE 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
 
 
 
 

 
 
 

Todos brasileiros, maiores, capazes, residentes e domiciliados nesta Cidade de Cotriguaçu-
MT, sendo que em seguida foi determinado pelo MM. Juiz a publicação do edital em meios 
de comunicação local. Foi determinado ainda a remessa de cópia deste Edital n°. 
11/2018/C.A para a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
 Eu Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, matrícula nº.11704, Gestora Geral, digitei e 
subscrevo. 

 
Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 2018. 

 
 
 

Dante Rodrigo Aranha da Silva 
Juiz Substituto 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 
 
 

ANEXO  II  DO  EDITAL Nº 018/28  DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 
MARCOS 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
 
PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego e formas de tratamento e colocação. Emprego de tempo e modos verbais. Vozes do 
verbo. Concordância nominal e verbal.  Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. 
Pontuação. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. 
Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. Do Poder Judiciário – Do Supremo Tribunal Federal – 
Do Superior Tribunal de Justiça – Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais – Dos 
Tribunais e Juízes dos Estados – Das Funções Essenciais à Justiça – Do Ministério Público – Da 
Advocacia e da Defensoria Pública – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica – Da 
Política Urbana – Do Sistema Financeiro Nacional – Da Educação – Do Meio Ambiente – Da 
Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso. 
 
DIREITO CIVIL: Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro). Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 
jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, 
aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; Da propriedade móvel e imóvel – da Aquisição, 
usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel). Prescrição e 
Decadência. Dos contratos. Das várias espécies de contrato. Dos atos unilaterais. Dos Títulos de 
Crédito. Dos títulos de crédito. Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios 
creditórios. Do direito de empresa. Da sociedade. Do estabelecimento. Direito do Consumidor – 
Lei n. 8.078/90 (CDC). 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Condições da ação. Pressupostos processuais. Das despesas 
e das multas. Da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. 
Da intervenção de terceiros. Do Ministério Público. Da competência. Das modificações da 
competência. Da declaração de incompetência. Do juiz. Dos poderes, dos deveres e da 
responsabilidade do juiz. Dos impedimentos e da suspeição. Dos auxiliares da Justiça. Da forma 
dos atos processuais. Dos atos em geral. Dos atos da parte – dos atos do juiz – dos atos do 
escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Dos prazos 
processuais. Das comunicações dos atos. Das nulidades. Audiência – Conciliação – Instrução e 
Julgamento – Provas – Depoimento Pessoal – Confissão – Exibição de Documento ou Coisa – 
Prova Documental – Prova Testemunhal. Da Execução em geral. Das Partes. Dos requisitos 
necessários para realizar qualquer execução. Da Responsabilidade Patrimonial. Das Disposições 
Gerais. Das Diversas espécies de execução – das disposições gerais. Da Execução para Entrega 
de Coisa. Da Execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da Execução por Quantia Certa 
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contra devedor solvente. Dos Embargos do devedor – das disposições gerais. Dos Embargos a 
execução. Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução – da suspensão. Da extinção. 
 
DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime – das penas, das espécies de penas. Tipos 
penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções – Trânsito – Ambientais. Da 
aplicação da pena – Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei n. 10.826/2003 (Porte 
de Arma). Conversão da pena de prestação de serviço à comunidade em privativa de liberdade. 
Dos delitos abrangidos pela Lei n. 9.099/95. Decreto–Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 
(Lei das Contravenções Penais). 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do inquérito policial. Da ação 
penal. Da competência. Da prova. Das citações e intimações. Da aplicação provisória de 
interdição de direitos e medidas de segurança. Da sentença. Dos recursos: do recurso em sentido 
estrito e da apelação, dos embargos, do recurso especial e do recurso extraordinário. Do habeas 
corpus. Da execução das penas. 
 
JUIZADOS ESPECIAIS: Lei n. 9.099/95. Lei Estadual n 6.176, de 18 de janeiro de 1993 e 
suas alterações.  Resoluções e Provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de 
Mato Grosso. Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO: 
Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008 (SDCR PJMT). Lei Complementar Estadual n. 270/2007, 
de 02 de abril de 2007 (institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e 
o Conciliador, como auxiliares da Justiça e dá outras providências), com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 513/2013. Lei Complementar n. 04, de 15 de 
outubro de 1990 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). 
 
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: Lei Ordinária n. 10.259, de 12 de julho de 2001 (dispõe 
sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal). Lei 
Ordinária n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (institui o Código de Trânsito Brasileiro). Lei 
Ordinária n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências). Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). Lei Complementar n. 128, de 19 de 
dezembro de 2008. Lei n. 12.441, de 11 de julho de 2011 (permite a constituição de empresa 
individual de responsabilidade limitada). 
 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (institui o código 
florestal). Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências). Lei n. 
9.605, de 13 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências). Lei Complementar 
Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995 (dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente 
e dá outras providências). 
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ANEXO III DO  EDITAL Nº 018/28  DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 
MARCOS 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO 

Nome completo: 
 
 
Sexo: 
Masc. (   )      Fem. (   )                       

Data de Nascimento:  
 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 
 
 

Naturalidade: UF: 

Filiação 
Pai:______________________________________________________________________
______ 
 
Mãe:_____________________________________________________________________
______ 
 
Identidade: 
 
 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: 

CPF: 
 
 

OAB:                                 UF: Data de Expedição: 

Endereço Residencial (atual): 
 
 
Bairro: 
 
 

Cidade: UF: 

CEP: 
 
 

Fone: Celular: 
 

E-mail: 
 

 
ENDEREÇO DE LOCAL DE TRABALHO 
Empresa/Órgão: 
 
 
Função: 
 
 

Tempo de Serviço/Período: 
 

Endereço: 
 
 
Rua: 
 
 

N.º 
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Complemento: 
 
 

Bairro: 

Cidade: 
 
 

CEP: U.F. 

Telefone: 
 
 

Telefone: Telefone: 

ESCOLARIDADE 
 
Instituição em que concluiu o Ensino Superior 
 
 
Endereço: 
 
Rua: N.º 

 
Complemento: 
 

Bairro: 

Cidade: 
 

CEP: U.F. 

Telefone: 
 

Telefone: Telefone: 

 
Assinatura do candidato: 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA DE JURADOS - TEMPORADA DE 2019 
 
O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito da Vara Única desta Comarca de Terra Nova 
do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que torno público, nos termos 
do artigo 426 e seguintes do CPP, a Lista Geral dos Jurados para o ano de 2019, com a transcrição dos 
artigos 436 à 446 do CPP. Art. 436.  O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 
cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1o  Nenhum cidadão poderá ser 
excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, 
profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o  A recusa injustificada ao 
serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de 
acordo com a condição econômica do jurado. Art. 437.  Estão isentos do serviço do júri: I – o 
Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e 
Municipais; IV – os Prefeitos Municipais; V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da 
Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública; VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; VIII – os militares em 
serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; X – aqueles 
que o requererem, demonstrando justo impedimento. Art. 438.  A recusa ao serviço do júri fundada em 
convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena 
de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1o  Entende-se por 
serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou 
mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade 
conveniada para esses fins. § 2o  O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. Art. 439.  O exercício efetivo da função de jurado constituirá 
serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em 
caso de crime comum, até o julgamento definitivo. Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na 
condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 
no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção 
funcional ou remoção voluntária. Art.441.  Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 
jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Art. 442.  Ao jurado que, sem causa legítima, deixar 
de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será 
aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição 
econômica. Art. 443.  Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 
comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos 
jurados. Art. 444.  O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos. Art. 445.  O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 
será responsável criminalmente n os mesmos termos em que o são os juízes togados.Art.446  Aos 
suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas 
e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.  

 
NOME  PROFISSÃO 

Adalys Silva Portela Ficagna dos Santos Assessor de articulação I 
Ademir Neuri Berndt Motorista 
Adriana Beatriz Verzza Assistencia Técnica 
Adriana Cristina Sodoski Gerente 
Adriane Manhaguanho Presidente 
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Adriano José Spuldaro Vendedor 
Alex Junior Alves dos Santos Vendedor 
Alexandre Souza  Professor 
Aline de Oliveira Damacena Tecnico Agricola 
Amair de Santana Gerente 
Ana Glaucia Guermandi Farmacêutica 
Ana Paula Ferreira dos Santos Tec. Em Enfermagem 
Andrieli Dolinski Analista de Credito 
Aristenia Pereira de Sá Professora 
Bruna Luana Alves Operadora de Caixa 
Camila de Fátima Dalprai Professora 
Carine Anabel Roncato Tec. Em Higiene Dental 
Cassia Cristina Loureiro de Moraes Assistente Administrativo 
Cassiane Tondelo Assistente de Negócios 
Ceres Maria Luke Professora 
Cheila Kensy Ventura Vendedora 
Cladir Salete Bortoli Alves Encarregada Adm. Lojas 
Clarinda Gastaldi Secretaria Adjunta 
Claucimera Cumerlatto Lovison Professora 
Claudia Fernanda Garcia Professora 
Cleber Rodrigues Aguiar Vendedor 
Cleodete P. de Carvalho Recepcionista 
Cleonice Lurdes Schuck Drescher Tec. Em Enfermagem 
Cleusa do Carmo Zaleski Aux. Administrativa 
Clovis da Rosa Nunes Ajudante Geral no Deposito 
Crislaine Regina L. da Costa Zamoner Recepcionista 
Cristiano José da Silva Aux. Entrega/ Motorista 
Cristina Ribeiro Biologa 
Deusilane Gomes da Costa Professora 
Diego da Conceição Silva Vendedor  
Dilse Rech Limpeza e Manutenção 
Dulcineia Caminski Aux. De Escritorio 
Ederson Schaedler Professor  
Eduarda Cristina de Paula Nunes Analista de Credito 
Eduardo Cecilio da Silva Vendedor/ Balconista 
Eduardo Marcelo Couto Analista 
Elaine Augusto Miranda Monitora 
Elaine Maisa Maciel Coordenadora de Governo 
Eliani de Souza Torres Professora 
Elisangela Provenzi Vendedora 
Elizete Gonçalves de Oliveira Tec. Em Administração 
Eloisa Fatima Gastaldi Aux. De Escritorio 
Emivaldo dos Santos Belarmino Profissional de Educação Fisica 
Emmanuel Kruger M. Borges Gerente de Serviços 
Enice Lazaretti Miranda Professora 
Erinaldo Davila Lohmann Aux. De Laboratorio 
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Erlaine Oliveira Professora 
Ezaque Bernardi Auxiliar de Entrega 
Fabiana Aparecida Lemes da Silva Professora 
Fabiana Santana Porto Caixa 
Francisco Valdeclei de Souza Dias Gerente Armazem e deposito 
Gedei Moraes Encarregado Expedição 
Gesiane de Jesus Ferreira Gestora do Prog. Bolsa Familia 
Gesieli Lanzarini Streg Professora 
Glaucia Neves de Vasconcelos Zeferino Coordenadora 
Gleice Karine Bispo Moura Professora 
Gleiciane Aparecida Bartz Vendedora 
Graciela Schuster Assistente Administrativo 
Graziela Nilson Chaves Callai Aux. De Faturamento 
Graziele Burgrever dos Santos Vendedor 
Hellen Carla Silva Soares Agente Comunitario de Saúde 
Hilda da Silva Lima Maronesi Professora 
Idianês Terezinha Machado Assistente Administrativo 
Ilda Maria Augusto Voinaroski Assistente Social 
Ilma Augusto de Miranda Tec. De Enfermagem 
Ines Zita Lorenzeti Professora 
Iones Rodrigues Pereira Professor 
Ivani Laine Klennmann Agente Comunitario de Saúde 
Ivani Teresinha Tirlone Professora 
Ivete Carniel Técnico Administrativo 
Jaine Devens Tecnica em Agropecuaria 
Janaina de Moura Professora 
Jayne Rosa Rodrigues Professora 
Jhonatthan Hesthevan Silveira Rodrigues Assessor de Articulação I 
João Lenon Cruz da Silva Souza Medico Veterinario 
José Ivanil Meira de Latres Agente Comuniario de Saúde 
Jose Manasses Viana Neto Vigilancia 
Josiane Ribeira Orientadora social 
Josimar Mariotti  Vendedor/ Balconista 
Jucieli Coladelo Evangelista Tec. Em Enfermagem 
Juliane Lewinki Maculan Professora 
Kalliane Vieira Souza Psicóloga 
Karine Martins dos Santos Professora 
Karine Rodrigues dos Santos Tavares Tec. Em Enfermagem 
Karine Rosa Rodrigues Técnica 
Kezia Justino dos Santos Professora 
Leia Karem Cavalheiro Vendedora 
Liomar Roque Dalla Santa Professor 
Lisangela Remor Dalmolin Professora 
Loreni Pereira Paes Pedroso Tec. Em Enfermagem 
Luciano de Abreu Assistente Administrativo 
Lucila da Conceição de Oliveira Lima Professora 
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Lucimar da Silva Lisboa Santos Auxiliar Administrativo 
Lucimara A. F. de Freitas Professora 
Lurdes Mariano Mendes Professora 
Luzia Vieira Malaquias Tec. Em Enfermagem 
Luzinete Alves do Nascimento Professora 
Madalena Fatima Godoi Tec. Em Enfermagem 
Magda Deparis Moreira Técnico Administrativo 
Maira Tatiani Souza Ramos Oliveira Educador Social 
Marcela Alves de Araújo Valandro Professora 
Marcia Duessmann Rohden Professora 
Marcia Freitas Lima dos Reis Agente Comunitario 
Marcia Silveira Janhaki Professora 
Marcia Susana Schoffen Rodrigues Tec. Em Enfermagem 
Marcos Fernando Lanzarini Assistente Administrativo 
Maria das Graças R. Luiz Aux. Limpeza e Manutenção 
Maria de Jesus Clarindo Araujo Agente Comunitario 
Maria Giovana Rodrigues Kuhn Sec. De Assistencia Social 
Maria Izabel Przniska Cuiabano Professora 
Marilene Agustini César Tec. Em Enfermagem 
Marilene Alves de Jesus Carmo Aux. De Limpeza e Manutenção 
Mario Isabel de Souza Canato Fisioterapeuta 
Marivânia Bento Canei Técnico Administrativo 
Marlene Feliciano dos Santos Tec. Em Enfermagem 
Marta Terezinha Pit Tecnica em Enfermagem 
Meirior Luis Torres Professor 
Misael Agustini Auxiliar Contabil 
Mizael Welinton de Oliveira Rodrigues Estoquista 
Moacir Jaco Talini Professor  
Moacir Lima Oliveira Professor 
Naide Salete Andreola Zambenedetti Professora 
Nataliane Galvan Aux. Administrativa 
Nayara Fernandes da Silva Vendedora 
Nelice Correia da Silva Bianchet Tecnica Administrativa 
Nelson Franceshi Professor 
Noeli Moresco Tec. Em Enfermagem 
Oseia Souza de Oliveira Motorista 
Paloma Caroline Luiz Monitora 
Patricia Fanin Marcelino  Professora 
Patricia Machado Oliveira Professora 
Paulo Cesar de Oliveira Tec. De Refrigeração e Ar 
Rafael Souza Barros Assessor de Articulação VI 
Rafaela Zarth Técnico Administrativo 
Ramayane dos Santos Silva Tec. Em Enfermagem 
Raquel Arbo Spinelli Assistente Administrativo 
Reni Gnoatto Tec. Em Enfermagem 
Roberta Cerqueira Leite Professora 
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Rodrigo Veiga Viotto Analista Controle Interno 
Rosa Maria Lorenzon Operedora de Caixa 
Rosane Maria Lieberknecht Professora 
Rosane Trevisan Professora 
Rosangela Peccinini Lazaretti Professora 
Roselaine Neves de Vasconselos Diretora Presneça 
Rosemeri Lazaretti Bastos Machado Professora 
Saionara Mazzochin Professora 
Salete Borba Gerente de Relacionamento 
Sandra Vieira de Souza Moço Professora 
Sara Miranda Professora 
Silmara Brito da Silva Professora 
Silvana Petry Professora 
Silvania Aparecida Grutka Operadora de Caixa 
Simone Eduardo Martins Vendedora 
Simone Oczinski Professora 
Simone Pereira de Sousa Professora 
Soeli Alves Marcelio Tec. Em Enfermagem 
Solange Oliveira Martins dos Santos Professora 
Tais da Rosa Aux. Contabil 
Tatiane Novais do Nascimento Aux. Escritorio 
Tatiane Trevisan Vendedora 
Teresa Gregorio Agente de Endemias 
Ursula Marina Balbinot Fisioterapeuta 
Valcir Jacob Lazaretti Técnico Administrativo 
Valéria Trizotto Aux. Administrativo 
Valquiria Vidal Buratto Professora 
Vanderlei Reis Ajudante Geral no Deposito 
Vandete Alves Damacena Professora 
Vanessa da Silva Conferente de Mercadoria 
Vanessa dos Reis Pereira Assistente Social 
Vania Natalina Figueiredo Professora 
Vilma Cardoso Professora 
Vladimir Goncalves Vargas Gerente de Relacionamento 
Walquiria Helena Teodorico Professora 
Welita Aparecida Araujo de Assis Operadora de Caixa 
Willians Esperandin Farto Gerente de Deposito 
Yana Maria Marcon Assistente Administrativo 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Aline Schorro, Gestora Judiciária, digitei. 
Terra Nova do Norte, MT, 08 de outubro de 2018.  
 
Jean Paulo Leão Rufino - Juiz de Direito 
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